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التناص في شعر علي الخليلي
إعداد
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_ األستاذ الدكتور إبراهيم نمر موسى
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_ الدكتور علي خواجة

عضوا
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_ الدكتور إبراهيم أبو هشهش

عضوا
ا

اإلهداء
إلى النجوم المضيئة في حياتي أمي وأبي وأختي.
للعزة والكرامة على أرض فلسطين.
مشرف ًة ّ
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أ

شكر وتقدير
أتقدم إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور
ًا
وفاء
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وتقدير وعر ً
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إبراهيم نمر موسى ببالغ شكري وامتناني على ما بذله من جهد ومتابعة في سبيل إنتاج هذا

العمل ،فقد عهدته ناصحا ومرشدا منذ مرحلة البكالوريس ،وله على البحث وصاحبته ٍ
أياد
ً
ً
ظاهرة.

أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جميع أساتذتي في دائرة اللغة العربية على ما بذلوه من جهد
كما ّ
وعطاء وافر في تعليمنا.

تفضال بقبول مناقشة هذا البحث:
والشكر موصول إلى األستاذين الفاضلين اللذين ّ
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الملخص:
تهدد

هددذه الد ارسددة إلدى تندداول موضددوا أسداو فددي األدب هددو التندا

االنفتددال علددى قافددا

متعد ّدددة وم تلفددة ،وب دالرغم مددن تباعددد المسددافا

تند دداول الجان د د

النفددو
بددين ّ

ظفهددا
التددي و ّ

مددن القددارئ الغددر مددن روافددد ال قافددة

الداللددة يتطّل د
أن هندداا تراب ً
طددا واضد ًدحا بينهددا فددي ّ
الشدداعر إالّ ّ
الم تلفة؛ إلدراا الدالال

در مددن مردداهر
الددذي ُيعدمدد مره ًا

النص الشعري.
الكامنة في أعماق ّ

تميد ددز بتعدديتد دده ال قافيد ددة
التطبيقد ددي شد ددعر علد ددي ال ليلد ددي الشد دداعر الفلسد ددطيني الد ددذي ّ

وتناصدداته مددع شددتّى فددروا ال قافددة األدبيددة والدينيددة والتاري يددة واألسددطورية والشددعبية ،فانعكس د
ظًفا فيه تقنية التنا
الواسعة في شعره الذي صاغه بأسلوب حدا ي مو ّ
إ د دراء القف دديدة برواف ددد جدي دددة ،وق ددد ج دداء

 ،وتوظيفهدا بتقنيدا

لم يقتفر الشاعر على نوا واحد من التنا

بفهدم عميدم منده ألهميتده فدي

الد ارس ددة إلبد دراز ه ددذه الر دداهرة وتسد دليط الض ددوء عل ددى
ه ددذه ّ

تداعياتها في شعره ،من خالل التركيدز علدى الجاند
في االتكداء علدى خاصدية التندا

قافتدده

التحليلدي اإلحفدائي للكشدق عدن مقددرة الشداعر
م تلفدة ،واسدتطاع

هدذه الد ارسدة أن ت بد

أنده

اعدا مدن
ّ ،إنمدا اسدتطاا أن يمدزج فدي القفديدة نفسدها أنو ً
دينيدة و قافيدة وتاري يدة تسداعد فدي إنتداج

ممدا سداهم فدي انفتدال القفديدة علدى مرجعيدا
م تلفة منهّ ،
طالا.
دالال م تلفة ،وتفتح آفا ًقا واسعة أمام المتّلقي للبحث واال ّ
ظهددر توظيددق التنددا
اقتبدداو مباشددر للنفددو

فددي شددعر علددي ال ليلددي مددن خددالل أشددكال عد ّددة ،م ددل :اسددت دام مفددردا  ،أو
 ،أو ذكددر أسددماء شددعراء وش فدديا

تاري يددة ،إضددافة إلددى ظهددور بع د

ركددز الشدداعر الضددوء علددى صددفحا
الحواشددي للمددتن الشددعري ،كمددا ّ

مشددرقة وناصددعة مددن صددفحا

األدب والتدداريي فددي محاولددة مندده السددتنهاض الهمددم ،والتأكيددد علددى ضددرورة اسددترجاا المجددد األدبددي
والتدداريي المشددرق بالعمددل واإلخددال

ظددق الشدداعر بع د
للددوطن ،كمددا و ّ

األحدددا

السددلبية ولقفددص

واألم ددال الشددعبية التددي تح د ّذر أبندداء الددوطن وقادتدده مددن السددير علددى طريددم القدددماء لددئال يلقدوا المفددير
الذي واجهه من قبلهم.
قسم
ّ

الدراسة إلى خمسة ففول مسبوقة بتمهيد عن التندا

دتعرج الباح دة علدى
دطالحا وس ّ
لغدة واص ً

ومذيلددة ب اتمددة تعددرض أهددم النتددائ ،
نشددأته وأصددوله وأنواعدده الم تلفددة فددي األدبددين العربددي واألجنبدديّ ،
حيددث تندداول الففددل األول موضددوا التنددا

الددديني :القرآنددي ،والتددوراتي ،واإلنجيلددي ،وال سد ّديما تددأ ّر

الشدداعر بددالقرآن الك دريم وقفددص األنبيدداء ،ورصددد الففددل ال دداني التنددا

ز

األسددطوري وأهددم األسدداطير

أم ددا الفف ددل ال ال ددث
الت ددي و ّ
الش ددعرية ،وه ددي األس دداطير ّ
الش دداعر ف ددي أعمال دده ّ
ظفه ددا ّ
الش ددرقية ،والعربي ددةّ ،
فتطد ّدرق إلددى التّنددا األدبددي مددع الشددعر\ األدب القددديم والحددديث ،واسددتعرض الففددل ال اربددع التنددا

أم ددا
الش ف دديا التّاري ي ددة والعربي ددة واألجنبي ددة ،واألح دددا التاري ي ددة
الت دداري ي م ددن حي ددثّ :
المهم ددةّ ،
ّ
الففل األخير فتناول التنا الشعبي م ل الحكاية الشعبية ،واألغاني الشعبية ،واألم ال الشعبية.

ح

المقدمة
ّ
ُيب ددرز التن ددا

القائم ددة ب ددين نف ددو

العالق ددا

م تلف ددة ،حي ددث يستحض ددر األديد د

مجموع ددة م ددن

نفه الجديد بمدا يدتالءم مدع الرسدالة الشدعرية والداللدة التدي يطمدح
االستدعاءا الت ار ية ويفهرها في ّ
ب ّهددا للمتلّقددي ،وتمددنح نرريددة التنددا القددارئ مهددام ق دراءة نددص معد ّدين واالرتددداد إلددى م زوندده ال قددافي
المتداخلة مع هذا النص.

إليجاد النفو

تكمدن أهميددة الد ارسدة فددي ّأنهدا تسدّلط الضدوء علددى اآلليدا
وتركيزهددا علددى الجان د

التنددا

خاصددية
التحليلددي اإلحفددائي للكشددق عددن مقدددرة ّ
الشدداعر فددي االتكدداء علددى ّ

 ،وتوظيفهددا بتقنيددا
جاند

الشاعر تناولد

التددي اتبعهدا الشدداعر فدي حدواره مدع الدّدنص،

م تلفددة ،إضددافة إلددى عدددم تددوّفر د ارسددة إحفددائية تحليليددة لجميددع دواويددن
فدي شدعر ال ليلدي ،وقدد كدان ذلدن مدن أهدم األسدباب التدي دفعتندي إلدى

التندا

اختيار هذا الموضوا.
اسددتطاا علددي ال ليلددي أن يقد ّددم أعمدداالً أدبيددة ملتزمددة بقضددايا اإلنسددان الفلسددطيني عب در م ارحددل حياتدده

الم تلفددة ،فبددالرغم مددن قسددوة ظددرو

حياتدده ،إالّ ّأندده واصددل عمليددة اإلبددداا ،فرفددد األدب الفلسددطيني

بددأك ر مددن نددوا أدبددي ،وهددذا يد ّددل علددى امتالكدده طاقددا

ك ي درة ،أ ددر حركددة األدب الفلسددطيني ،حيددث

عمدل محد ّدرًار فدي صددحيفة الفجددر المقدسدية ،كمددا ّأنده رأو تحريددر مجّلددة الفجدر األدبددي ،وهدو واحددد مددن

المؤسسين التحاد الكتّاب الفلسطينيين.
األعضاء
ّ

مشكلة الدراسة

أن الشاعر المبدا هدو الشداعر الدذي ُيحّقدم التفدرد إلنجدازه الشدعري بأسدالي
شن ّ
ال ّ
متعددة ،ومنها التندا

ظدق التندا
 ،فكيدق اسدتطاا الشداعر علدي ال ليلدي أن ُيو ّ

لي دددم الرس ددالة الت ددي ك ددان يرغد د
اإلحفائية لتوظيق التنا

ف ددي إيف ددالها للمتلق دديأ وم ددا أه ددم ال دددالال

إبداعيدة\ جماليدة
بأشدكاله الم تلفدة

الناتج ددة ع ددن المعالج ددة

أ.

أسئلة الدراسة
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما التنا

أ وكيق نشأأ وما أهم أنواعهأ وما أسباب توظيق الشعراء المعاصرين للتنا

 .2كيددق تجّلددى التنددا

أ.

الددديني فددي شددعر علددي ال ليلددي ،ومددا األبعدداد الفنيددة والجماليددة التددي اكتسددبتها

قفائده من هذا التوظيقأ

ط

الشدداعر للتعبيددر عددن رديتدده الشددعريةأ ومددا دالالتهددا علددى الواقددع
 .3مددا أهددم األسدداطير التددي و ّ
ظفهددا ّ
الوطني أو اإلنساني الذي يشغل فكره
.4مددا المفددادر األصددلية التددي اسددتقى منهددا الشدداعر تناصدده األدبدديأ ،وكيددق خدددم

هددذه المفددادر

المراد ب ّه إلى القارئأ
المعنى ُ
الشداعرأ ومدا مددا انعكاسدها علدى
الموظفدة فدي أعمدال ّ
 .5ما أبرز الش فيا واألحدا التاري ية ّ
األمةأ.
الواقع الذي تعيشه ّ

الشددع
 .6مددا أهميددة المددورو
الشدداعر للتعبيددر عددن همددوم ّ
ألمددة مددن األمددمأ وكيددق اسددت مره ّ
ّ
الشددعبي ّ
ومشاكله المعاصرةأ .وما تأ ير توظيفها على قفائد دواوينهأ.
 .7مدا تقنيددا

الشدداعر فدي سددياق القفددائدأ ومدا داللددة ذلددن
التد لق والتّ ددالقي التدي و ّ
ظفهددا ّ

التّندا

الشعريةأ.
في التعبير عن رديته ّ
 .8كيق تجّل

التنا
أنواا ّ

إحفائيا في كل ديوان من دواوين الشاعرأ وما داللة ذلن
الم تلفة
ً

تطور وعيه الشعرية واهتمامه بتوظيفهاأ.
على ّ

منهجية الد ارسة

تحمددل الد ارسددة عندوان التنددا
اإلبداعية والتقنيا

فددي شددعر علددي ال ليلددي إ د ارسددة تحليليددة إحفددائيةي؛ إلبدراز طاقاتدده

النفدو
المتعددة في استدعاء ّ
ّ

اإلحفائي التحليلي وسيتم ذلن بتحليل أنواا التنا
ظف
طريقة التي ُو ّ
وال ّ

الغائبدة ،حيدث تسدير هدذه الد ارسدة علدى المدنه
وموضوعيا ،مع االهتمدام بأسدباب توظيفهدا،
فنيا
ً
ً

بها ،ومدا خددمتها للمعداني المقفدودة ،ينضدا

إلدى ذلدن الجدداول اإلحفدائية

الشداعر ،وداللددة ذلددن علددى مدددا اهتمامدده بهددا
التددي تستقفددي اإلجدراءا
الكميددة /العدديددة فددي دواويددن ّ
ّ
الشعرية ،وترهر من خالل التحليل آليا التنا من امتفدا وتحدوير
في كل ديوان من دواوينه ّ
واجترار وغيرها.

فصول الدراسة
الدراسة على تمهيد وخمسة ففول ،وسم الففدل األول ب إ التندا
تشتمل ّ
الشاعر بالقرآن الكدريم وقفدص األنبيداء ،وقدد أفدرد
م ل :آيا

قرآنية عامة ،وآيا

وش فيا

رلم.
نشر العدل والحم والت ّلص من ال ّ

عنداوين فرعيدة ،حلّلد

ال ّددينيإ وظهدر فيده تدأ ّر

دوز دينيدة،
مدن خاللهدا رم ًا

عبر الشاعر من خاللهداعن رغبتده فدي
توراتية وإنجيليةّ ،

ي

واشدتمل الففددل ال دداني علددى إأسدداطير شددرقية وعربيددةإ ،ابتدددأ
باألس دداطير ،ددم درسد د
اليمامددة ،ددم درس د

تجلي ددا
ّ

تجليددا
ّ

بمقدمددة قفدديرة عددن عالقددة الشددعر
فيدده ّ

األس دداطير العربي ددة ف ددي الش ددعر الفلس ددطيني ،م ددل الفيني ددم ،وزرق دداء

جسددد
األسدداطير الشددرقية م ددل عشددتار وأوزريددس ،وقددد ّ

هددذه األسدداطير

صورة البطولة واألمل في صنع مستقبل يمتلئ بقيم الكرامة والحرية.
واكتنددز الففددل ال الددث بإ التناصددا

العربيددة مددع الشددعر القددديم والحددديث إ فقددد استحضددر الشدداعر

العديددد مددن الشددعراء القدددماء أم ددال :طرفددة بددن العبددد وعددروة بددن الددورد والمتنبددي والحمددداني ،والمعد ّدري،
والشعراء المحد ين كالشابي ،ومحمود درويش وسميح القاسم وعبد الكريم الكرمي.
ّ
وتناول الففل الرابع إ التنا التاري يإ الش فيا التاري يةالعربية واألجنبيةإضافة إلدى األحددا

التاري ية فقد تنّقل الشداعر بدين أحددا

تاري يدة قديمدة م دل حدرب البسدوو ومعركدة القادسدية والحدرب

العالميددة األولددى وصددب ار وشدداتيال ،واستحضددر ش فدديا

تاري يددة عربيددة أم ددال صددالل الد ّددين األيددوبي

دذكر الق ددارئ بف ددفحا
أجنبي ددة أم ددال ن ددابليون ولين ددين لي د ّ

القس ددام ،وش ف دديا
و ّ
حية ت ير فينا القدرة على التغيير ،وبناء المستقبل الذي نطمح إليه.
قوة ّ
باعتبارة ّ

تطد ّدرق الففددل ال ددامس إلددى إالتنددا

توزع د
الشددعبيإ حيددث ّ

مش ددرقة م ددن الت دداريي،

مباح دده بددين الحكايددة الشددعبية والم ددل

ددو طمدس ت ار ندا الشدعبي الفلسدطيني ،فحضددر
الشدعبي واألغنيدة الشدعبية ،إلدراا الشداعر محاولدة العد ّ
نتيجددة لددذلن حكايددة الغددول ومفددبال عددالء الدددين وحوريددة البحددر ،واألم ددال الشددعبية التددي تعكددس القددوة

والتحد ّددي واإلص درار علددى الفددمود والمقاومددة ،كمددا اشددتمل الففددل علددى أغد ٍ
دان شددعبية متنوعددة تعكددس

ألندده
اعت دزاز اإلنسددان الفلسددطيني بت ار دده القددديم ّ
السددير علددى درب األبطددال المناضددلين ّ
وتؤكددد ضددرورة ّ
الزمن.
درب
التحرر مهما طال ّ
ّ

الدراسات السابقة

أديبا الفادرة عدام 2007ي للباحدث علدي
تناول رسالة الماجستير التي حمل عنوان علي ال ليلي ً
الجعيدددي الحددديث عددن شددعر علددي ال ليلددي ،ود ارسدداته المتنوعددة فددي التد ار والنقددد والفددحافة ،وتحد ّدد

الكاتد فددي الففددل ال دداني عدن المقالددة عنددد ال ليلددي حيددث يعد ّدد ال ليلددي مددن وجهددة نرددر الباحددث مددن
أمدا الففدل ال الدث فقدد وصدق فيده الباحدث فدن
كتّاب المقالة الفحفية واألدبية البارزين في فلسطينّ ،
الروايددة عنددد علددي ال ليلددي حيددث كتد ددال روايددا أخددذ مكانهددا فددي التجربددة الروائيددة فددي األرض
المحتلددة ،وقددد حاول د

رس دم صددورة للواقددع الددذي ُيعانيدده الشددع

ك

تح د

االحددتالل ،وفددي الففددل ال اربددع

الندداري فددي حياتدده،

تح ّدد الكاتد عددن السدديرة الذاتيددة لل ليلددي ،وبدّين فيهدا تددأ ي ار المكددان األول بيد
1
شكل بواكير بذورها وخاصة نكبة 1948ي.
ونشأة قفيدته األولى ،والمؤّ ار التي ّ

وبددذلن لددم يتطد ّدرق الباحددث إلددى التنددا
تفرع د ففددولها بددين الشددعر والمقالددة والروايددة والسدديرة
عمليددة إحفددائية لشددعر ال ليلددي؛ ّ
ألن الرسددالة ّ
الذاتيددة ،ولددم يتجدداوز حدي ده عددن أندواا التنددا فددي شددعره نسددبة ال مسددة بالمئددة مددن صددفحا الرسددالة،
بأيددة
وأنواعدده فددي شدعر ال ليلددي إالّ قلدديالً ،كمددا لددم يقددم الباحددث ّ

ستركز عليه هذه الدراسة التي ستُ َ فص ففولها للتنا
وهذا ما ّ

وتقنياته ،وتحليله وإحفائه.

كمددا ورد فددي الموسددوعة الفلسددطينية 1990ي إشددا ار حددول شددعر علددي ال ليلددي ود ارسدداته الت ار يددة،
إضددافة إلددى الحددديث عددن نشددأة الشدداعر ،وأهددم األعمددال األدبيددة التددي أّلفهددا ،وان ارطدده فددي قلد

ال قافة المعاصرة .2

حركددة

دأي ش ددكل م ددن
إن ه دداتين ّ
وخالص ددة الق ددولّ :
الد ارس ددتين _ حسد د عل ددم الباح ددة_ ل ددم تدرس ددا التن ددا ب د ّ
األشددكال ،وعالقتدده بسددياق القفددائد ،وتك د ارره فددي بعضددها ،وهددذا مددا سدديتّطرق لدده البحددث فددي ففددوله
الم تلفة.
درو إبد دراهيم نم ددر موس ددى ف ددي رس ددالته لل دددكتو اره الت ددي حملد د
الفلسطيني المعاصر إ 2002ي أنواا التنا

عند دوان إتجلي ددا

التّن ددا

ف ددي الش ددعر

الواردة في دواوين ال ليلي ومدا اسدت مار الشداعر لهدا
وتحليددل

فددي إبدراز رديدداه الشددعرية ،وقددد عمددل الباحددث علددى إحفدداء تكدرار كد ّدل نددوا مددن أندواا التنددا
مدددا ت لفدده أو ت الفدده مددع الدنص األصددلي ،وتوضدديح تقنيددة التوظيددق المسددت دمة مددن ناحيددة اللقد

أو

3
الد ارس ددة ل ددم
أن ه ددذه ّ
الكني ددة أو االس ددم المباش ددر له ددا وعالق ددة ذل ددن بمض ددمون القف دديدة وعنوانه ددا .إالّ ّ
ممدا جعدل نفدي
دطينيا معاص ًا
تقتفر على دراسة شعر ال ليلي ،بل تناول ا ني عشدر ش ًا
داعر فلس ً
در ّ

ال ليلدي مدن الد ارسدة قلديالً ،إضدافة إلدى ذلدن فقددد كتد

إبد ارهيم نمدر موسدى رسدالته عدام إ2002إ وفددي
عبددارة عددن دواويددن شددعرية

هددذا العددام لددم تكددن تتددوّفر المجموعددة الشددعرية الكاملددة للشدداعر بددل كان د
متفرقة ،وبالرغم من زيارة الباحث للمكتبا العامة ،ومكتبة الشداعر نفسده إالّ ّأنده لدم يحفدل إالّ علدى
ّ
عدة.
عدد محدود من دواوين الشاعر ،أنت بعدها ال ليلي دواوين ّ
وسيرتكز هذا البحث على المجموعة الشدعرية الكاملدة لعلدي ال ليلدي باإلحفداء والتحليدل مسدتكمالً مدا

قام

به رسالة إبراهيم نمر موسى.

1
أديبا ،رسالة ماجستير ،جامعة النجال ،فلسطين.2007 ،
 .علي الجعيدي :علي ال ليلي ً
 .2أنيس صايغ :الموسوعة الفلسطينية ،دمشم ،م .1990 ،2

 .3انرر :تجليا

التنا

في الشعر الفلسطيني المعاصر ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس ،مفر ،نس ة في مكتبة جامعة

بيرزي .2002 ،

ل

التمهيد
مفهوم التناص بين اللغة واًلصطالح

1

المبحث األول
اصطالحا
التناص لغة و
ا

2

مدخل
عند العرب ُيحيدل إلدى التحديدد اللغدوي لهدذه الكلمدة ،فقدد جداء فدي لسدان

إن البحث عن مفهوم التنا
ّ

العددرب البددن منرددور أن ده يعددود إلددى مددادة إ نفددصإ ،وتعنددي :رفددع الشدديء وإظهدداره ،وقددال عمددرو بددن

ديندار :مددا أريد

الربيددة جيدددها رفعتدده.

ونفد
رجدالً أند ّ
دص للحددديث مددن الزهدري ،أي أرفددع لدده وأسددندّ .

نفدا :جعددل بعضدده علددى بعد
المنفدة مدا ترهددر عليدده العددروو لتُدرا بددين النسدداء ،وند ّ
و ّ
دص المتدداا ً
نفدا إذا سدأله عدن شديء حتدى يستقفدي مدا
والنص والتنفيص :السير الشديد والحثّ .
ونص الرجدل ً

النص أصله منتهى األشياء ومبلغ أقفاها،
عنده ،قال الزهريّ :
وروا كع

عبدا إالّ ع ّذبته.
ً
أنه قال :يقول ّ
الجبار احذروني فإني ال أنا ّ

ويرجع إبراهيم نمدر موسدى الددالال
ُ

.

1

السدابقة إلدى إ االرتفدااإ أي رفدع الشديء وإظهداره ،وإلدى إاإلسدنادإ

أي إسناد الحدديث إلدى قائلده ،وإلدى إ السدرعةإ أي السدير ،وإلدى إالتدراكمإ أي جعدل المتداا بعضده فدوق
بع

.

2

كمددا ُيمكددن اس ددت راج معد ٍ
دان أخ ددرا منهددا :إاالزدح ددامإ فددي تن ددا ّ القددوم عن ددد اجتمدداعهم أي ازدحمد دوا،
ومعنددىإ االستقفدداءإ فددي قددولهم إ ناصف د

الرجددلإ إذا استقفددي

مسددألته السددت راج كددل مددا عنددده،

حركه وخل له.
ومعنى إالتحرين وال ل لةإ نص الرجل ً
شيئا إذا ّ

اصطالحا
التناص
ا

ورد فدي معجدم المفدطلحا
عدة نفو
وآخر أو بين ّ

تعريد
إ

3

التندا

بأنده إ مفددطلح نقددي ُيقفدد بده وجدود تشدابه بدين نددص

ليتولد من هذا التمازج ندص إبدداعي جديدد ،يحمدل
النص الحديث و ّ
إذن هو تمازج بين ّ
النص القديمّ ،
أن التنددا مفددطلح
دالال م تلفدة ت دددم الرسدالة التددي يطمدح األديد إلدى ب ّهددا للقدارئ ،كمددا يرهدر ّ

يركددز علددى حدددو عالقددا
نقدددي ّ
التيا ار
ّ

والمذاه

تفاعليددة بددين نددص وآخددر ،أو نددص ونفددو

النقدية التدي تبنتده كمدا تع ّددد

أخددرا ،وقددد تعدددد

تعريفاتده ،ومعانيده ،وأشدكاله وآلياتده مدن ناقدد آلخدر،

وهذا ما سيرد الحًقا.

 .1ابن منرور المفري :لسان العرب ،دار صادر ،بيرو  ،ج،7،1991

 ،98_97مادة نفص.

2
عمان،
 .انرر :شعرية ّ
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر ،دروب للنشر والتوزيعّ ،2010،
3
.خليلأحمدخليل:معجمالمصطلحاتاللغوية،دارالفكراللبناني،1995،ص106

3
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الد ارسددة النرريددة التناصد ّدية التكامليددة التددي تجعددل الد ّدنص األدبددي محددور اهتمامهددا ،وحقددل
تتبنددى هددذه ّ
ّ
معيندا
وتحديدده باالعتمدداد علدى ّ

عملهدا ،وذلدن برصدد ندوا التنددا

يقتف ددر التحلي ددل عل ددى إش ددا ار النف ددو

لغويددة ودالليدة وسددياقية ،وبهدذا لددم

المتداخل ددة فحسد د  ،ب ددل يتج دداوز ذل ددن إل ددى إش ددا ار ال ددنص

وأنساقه المتعددة.

_ أشكال التناص وآلياته
للتنددا

م تلفددة تناولهددا النقدداد فددي كتددبهم ،منهددا مددا ورد فددي كتدداب إ أشددكال التنددا

أشددكال وآليددا

األدبيإ لعبدهللا حسيني ،وُيمكن تفنيفها كما يأتي:

 _1التناص اًلقتباسي (اًلجترار):
ُيقفد به استحضار بع
فيدده الكات د

النفو

الشعرية والن رية القديمة بهدد

إغنداء التجربدة الجديددة ،ويكتفدي

بإعددادة الددنص كمددا هددو ،أو بددإجراء تعددديل طفيددق عليدده ال يمددس جددوهره ،لتحمددل صددفا

االستم اررية ،وله ال ة أنواا:
المنف ددص ،والتن ددا
التن ددا االقتباس ددي الكام ددل
ّ
الجزئي ،1إذ يقوم هذا التنا على اقتباو بع
الغرض الذي يهد

االقتباس ددي

االقتباس ددي الكام ددل المح د ّدور ،والتن ددا
المفردا أو أشدباه الجمدل ،أو الجمدل التامدة إل دراء

المرسل إلى تحقيقه.

 _2التناص اإلشاري
المركزة بم ابدة استحضدار
وتعد هذه اإلشارة
ّ
نفا ًأيا كان مفدره أو نوعهّ ،
ويعني استحضار الشاعر ً
2
كامل لتلن النفو .
فالشاعر هنا يلجأ إلى التلميح بلفرة أو ا نتين أك ر من التفريح المباشر الراهر.

 _3التناص اًلمتصاصي
ويدور حول فكرة استلهام الشاعر مضمون نص سابم أو مغدزاه أو فكرتده ،ويقدوم بإعدادة صدياغة هدذا
وتشربه ،من دون أن يكون فدي الدنص الجديدد
المغزا أو مضمونه أو فكرته من جديد بعد امتفاصه ّ
حضور لفري واضح ،أو ذكر صريح للنص السابم.

 .1انرر عبدهللا حسيني :أشكال التنا
 .2انرر المرجع السابم:
 .3انرر المرجع السابم:

3

األدبي ،بحث منشور في جامعة طهران ،إيران،1988 ،

.6
.6

4

.5

دتص المعداني ويتش ّدربها فدي ذهنده بشدكل عميدم ،دم ُيسدربها إلدى نفوصده لتأخدذ
أن يم ّ

فال ب ّدد لأديد

جديدا.
ً
لغويا ً
شكال ً

 _3التناص األسلوبي:
علددى اسددتيحاء أسددلوب بالغددي معد ّدين ،وهددذا مددا ينسددجم مددع مددا طرحدده محمددد عبددد

يعتمددد هددذا التنددا

حيندا
المطل بشدأن اإلنتاجيدة الشدعرية ،فهدي تمّدل عمليدة اسدتعادة النفدو القديمدة فدي شدكل خف
دي ً
ّ
أن المبددا
ًا
يعد
قطاعا ًا
إن
ِّ
كبير من هذا التنا الشعر ّي ّ
وجلي ً
تحوير لمدا سدبم ،وذلدن ّ
حينا آخر ،بل ّ
ً
ّ
1
السابم عليه في مجاال اإلنتاج الم تلفة.
يتم له ّ
النض الحقيقي إالّ باستيعاب الجهد ّ
أساسا ال ّ
ً
التنددا

أمددا عددن آليددا
ّ
والشددرل ،واالسددتعارة ،والتك درار ،وأيقونددة الكتابددة والش ددكل الدددرامي ،حيددث يقددول:إ إندده مددن األجدددا أن

ُيبحددث عددن آليددا

التنددا

فقددد تحد ّدد

محمددد مفتددال عددن آليددا

التنددا

المتنوع دة ،ومنهددا :التمطدديط،

ال أن يتجاهددل وجددوده هروب داً إلددى األمددامإ .2وال غنددى عددن قافددة الكات د

والمتلقددي ،إذ تشددترط المعرفددة بشددكل أساسدديإ فأسدداو إنتدداج أي نددص هددو معرفددة صدداحبه للعددالم وهددذه

المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضاًإ.3
وقد أضا

جميل حمداوي آليا

أخرا للتنا

أهمها:

يعد أعلى مرتبة في التواصل مع النفو
_ الحوار التفاعليّ :
_ االستشددهاد :يددورد الشدداعر مجموعددة مددن االستشددهادا

والتعالم بها.

التددي يضددعها بددين قوسددين أو بددين عالمتددي

التنفيص لالستدالل وتدعيم قوله.
_ النص الموازي :مجموعة مدن العتبدا
توضيحه كالعناوين والكتابا

وخارجيدا ،تُسدهم فدي إضدافة إلدى الدنص ،أو
داخليدا
المحيطدة
ً
ً

والحوا ار .

4

_ أنواع التناص
تددتم د ارسددة التنددا

مددن خددالل قوانيندده ال ال ده وهددي أنواعدده ال اصددة كمددا ورد

عنددد إمحمددد بندديسإ

والمتم لة في:

 .1انرر  :قضايا الحدا ة عند عبد القاهر الجرجاني ،الشركة المفرية العالمية ،مفر ،ط،1995 ،1

 .2انرر :تحليل ال طاب الشعري استراتيجية التنا
 .3المفدر السابم:

 ،المركز ال قافي ،الدار البيضاء ،ط،2،1986
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بوعي سكوني.

االجترار وهو تعامل الشعراء مع النص الغائ

االمتفددا  :هددو اإلق درار بأهميددة هددذا الددنص وقداسددته ،فيتعامددل و ّإيدداه فددي كحركددة وتحد ّدول ال ينفيددان
األصل ،بل ُيسهمان في استم ارره كجوهر قابل للتجديد.
المؤسددس علددى أرضدده عمليددة صددلبة تحكددم مردداهر االسددتالب مهمددا كددان
الح دوار :يعتمددد الح دوار النقددد
ّ
1
نوعه وشكله وحجمه.
التنا

قسم جيرار جيني
وقد ّ
 _1التنا  :ويعني حضور نص في آخر لالستشهاد.
 _2المنا

إلى خمسة أنواا وهي:

المقدما .
 :ويشمل على العناوين الفرعية و ّ

عنه دون أن يذكره.

فا ب خر يتحد
 _3الميتانص :عالقة التعليم التي تربط ن ً
 _4ال ددنص الالح ددم :ويكم ددن ف ددي العالق ددة الت ددي تجم ددع ال ددنص إبإ ك ددنص الح ددم ب ددالنص إ اإ ك ددنص
سابم.
منا ،إنه عالقدة ص ّدماء تأخدذ بع ًددا مناص ًديا وتتفدل
 _5معمارية النص :هو النمط األك ر تجر ًيدا وتض ّ
2
بالنوا شعر ورواية.

_ مصادر التناص
دتمد التنددا م دواده مددن مفددادر متباينددة ،منهددا مددا يتشد ّدكل عفد ًدوا أو عمد ًددا فددي الددذاكرة بفعددل الد ارسددة
يسد ّ
والق دراءة ،وقددد أسددماها محمددد مفتددال الم ددزون الش فددي ال دواعي والالوعددي ،ومنهددا مددا يتشد ّدكل بفعددل
معايشددة ظددرو
واعية.

3

معينددة ،ومنهددا مددا يتشد ّدكل عددن طريددم مددا يطلبدده الشدداعر فددي صددورة قفدددية
حواريددة ّ

إذن تتروال المفادر بين ما كان يعرفه األش ا
يتشد ّدكل فددي عقددولهم نتيجددة انفتدداحهم علددى قافددا

من ت ار هم القديم وي تزنونه في عقدولهم ،وبدين مدا
جديدددة وسددعة اطالعهددم ،وتعايشددهم معهددا فددي بعد

األحيان.
هما:

وقد ل ّ ص محمد مفتال نوعين أساسين من التنا

 .1انرر محمد بنيس :حدا ة السؤال ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيرو ،1985 ،

117

 .2انرر :مدخل إلى النص الجامع ،ترجمة عبد الرحمن أيوب ،دار الشؤون ال قافية ،بغداد،1986 ،
 .3محمد مفتال :تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا

،
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وتلقائيددا
ألن التددأ ر بهددا يكدداد يكددون طبيعًيددا
الضددروري :وجددر تسددميتها بالضددرورية؛ ّ
ً

أولهددا :التنددا

األحيددان ،كجنددول الشدداعر إلددى التددأ ر بشدديء مددن نتدداج شدداعر آخ در ،فم د ًال تعد ّدد

مفروضددا فددي بع د
ً

إالوقفددة الطلليددة وغددرض الغددزلإ أقددوا المفددادر القديمددة التددي التددزم بهددا الشدداعر فددي صددناعة الشددعر
قديما.
العربي ً
ا ًنيددا :التنددا

االختيدداري :تُشددير إلددى مددا يطلبدده الشدداعر عمد ًددا مددن نفددو

مز ِّ
امنددة أو سددابقة لدده فددي

قافت دده أو خارجه ددا ،وه ددذه تع د ّدد مف ددادر أساس ددية ف ددي الش ددعر العرب ددي الح ددديث ال ُيمك ددن د ارس ددته دون
متعددة تنطلم من فنون شعر أجنبية وعربية في آن واحدد ،وهدذا ينطبدم
الوقو عليها ،وهي مفادر
ّ

علددى إقبددال عدددد مددن الشددعراء علددى محاكدداة عدددد مددن الشددعراء سدواء مددن السددابقين أو مددن المعاصدرين
له.1
ُيالحد التدرابط الشددديد بدين هددذه األندواا التدي تدددور فددي فلددن الدنص وبنيتدده ،ومددا يتعّلدم بدده مددن أحدددا
تتعالم فيما بينها.

وش فيا

_ وظائف التناص
للتنا

ال

وظائق أساسية تحد

_ التأكيددد علددى عموميددة الموضددوعا

عنها موسى ربايعة وهي:
التددي يتناولهددا الددنص مددن خددالل تقاطعدده مددع نفددو

أخددرا

تُعال المضامين نفسها.
المقتبسة فدي ضدوء الدنص الجديدد الدراهن ،ورّبمدا إعدادة صدياغتها بمدا يكشدق

_ إعادة قراءة النفو

ع ددن جوان د د جديد دددة ،وقراءته ددا فد ددي إطد ددار جدي ددد وند ددص جديد ددد ،ف ددالنص األدبد ددي متعد د ّددد الداللد ددة،
ّ
السارد والكات .
واألصوا فيه صو
ّ
وتعليق دده عليه ددا م ددن خ ددالل اختي ددار

السد د ارد وموقف دده م ددن الواق ددع واألح دددا
_ التعبيد در ع ددن أي ددديولوجيا ّ
محددة ،فالسارد في آن واحد يعّلم على واقعه باقتباو تلن النفو
نفو
ّ
النفددو

مددن خددالل وضددعها فددي سددياقها الجديددد ،2تشددي هددذه الوظددائق بوجددود تفاعددل وقواسددم

مشددتركة بددين النفددو
ترح ددال للنف ددو

 .1المفدر السابم:
 .2انرر :التنا

 ،ويعّلدم علدى تلدن

بعضددا ،وهددذا مددا أشددار إليدده كريسددتيفا عنددد قولهددا :إالددنص
لت دددم بعضددها ً

دص مع د ّدين تتق دداطع وتتن ددافى في دده ملفوظ ددا
وت ددداخل ن ددص ف ددي فض دداء ن د ّ

.122

في نماذج من الشعر العربي الحديث،

45

7

عدي دددة

مقتطعددة مددن نفددو

1
أن التنددا
أخددراإ  ،يمكددن االسددتفادة مددن هددذه الوظددائق ّ

يدددعم النفددو

أبعادا م تلفة؛ لتوضيح الرسدالة الشدعرية
ويربط الحاضر بالماضي إل راء التجربة الشعرية ومنحها ً

أو إضداءة جواند

م تلفدة فيهددا وقراءتهدا بطريقددة جديددة ت تلددق عدن الطددرق التقليديدة فددي التحليددل،

ويؤكد محمد مفتال أهمية التنا
ّ

للشاعر وعدم استغنائه عنه فهو إ بم ابة الهدواء والمداء والزمدان

والمكان لإلنسان فال حياة له بدونهما وال عيشة له خارجهمداإ ،2وتح ّدد

الددنص الغائ د  ،وال ُيمكددن للقددارئ أن يعد ّدين كددل النفددو

دع

بها.

إلى وجودهدا ألن النفدو

الغائبدة تمدر بعمليدا

3

الغائبددة ويفددنق بدقددة األسددباب التددي

معق ّددة ال ُيمكدن لدإلرادة الواعيدة أن تدتحكم

1
الزاهي ،دار توبقال ،الدار البيضاء،1997 ،
النص ،ترجمة فريد ّ
 .جوليا كريستيفا :علم ّ
 .2محمد مفتال :تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا 125 ،

 .3انرر :ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار التنوير ،لبنان،1985،

8
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المبحث الثاني
التناص في النقد األجنبي

9

مدخل
ظهدر مفهدوم التندا
فتحد ّدد

بفددورته األوليدة فدي كتابددا

الروسدي مي ائيدل بدداختيني دون تحديدد دقيدم لدده؛

دص وآخددر
عددن إ تددداخل السددياقا إ ،وعددن إ المبدددأ الح دواريإ ليدددلل علددى وجددود ت درابط بددين ند ّ
جديدددة ،حيددث اعتبددر بدداختيني العالقددا

جميعهددا التددي ت دربط

نفددا جديد ًددا يحمددل دالال
يكونددان ً
ّ
معددا ً
ولكننددا رأينددا بدداختين يسددت دم مفددطلحي إالح دواريإ وإالحواريددةإ بفددورة
تعبيد ًا
در ب د خر عالقددة تنددا ّ ،

أن لأخي ددر بع د ًددا
موس ددعة إل ددى ّ
الدرج ددة الت ددي يف ددير منه ددا إالح ددديث ال ددذاتيإ نفس دده حوارًي ددا ،بمعن ددى ّ
ّ

1
أن مفدردة الحواريدة تفدتح المجدال أمدام التشدارا وإلغداء الفدو المفدرد ،وإضدفاء
ويالح ّ
تناصيايإ ُ .
ً

طددابع جمدداعي بددين جميددع النفددو

أن آدم فقددط هددو
 ،كمددا ّ
أكددد بدداختيني فددي حدي دده قضددية مفادهددا:إ ّ

تمامدا إعدادة التوجيده المتبادلدة هدذه فدي مدا ي دص خطداب اآلخدر
يتجن
الوحيد الذي كان يستطيع أن ّ
ً
يتسدم بالعذريدة ،ولدم يكدن قدد تكّلدم فيده
الذي يقع في الطريم إلى موضوعهّ ،
عالما ّ
ألن آدم كان ُيقارب ً

أحد وانتُهن بوساطة ال طاب األولإ .2

إذن يعتبددر بدداختيني آدم عليدده السددالم هددو الوحيددد الددذي اتسددم
اقتباو ،فنفوصه هي النفو
هذا المفطلح ،الذي أفداد

خطاباتدده بالفددفاء وال لددو مددن أي

التي تؤ ر فيما تبعهدا مدن نفدو

منده جوليدا كريسدتفا ،حيدث تح ّدد

مهدد لرهدور
 ،وكدان بداختين قدد ّ

عدن التندا

بأنده ينددرجإ فدي إشدكالية
ّ

اإلنتاجيددة النفددية التددي تتبلددور كعمددل الددنص ،هددو ذلددن التقدداطع داخددل نددص لتغييددر قددول مددأخوذ مددن
نفو

أخرا ،لنقل تعبي ار سابقة أو متزامنة ،والعمل التناصي هدو اقتطداا أو تحويدلإ ،3وخلفد

أن إ كددل نددص يتشد ّدكل مددن تركيبددة فسيفسددائية مددن االستشددهادا  ،فكددل نددص هددو امتفددا
إلددى ّ

تحويل لنفو

أخراإ.

4

وقد اعتبر كريستيفا السيميائيا

ممارسا

غير لسانية ،لذلن تحدد النص بقولها:

إالددنص جهدداز عبددر لسدداني ُيعيددد توزيددع نرددام اللسددان بوسدداطة ال دربط بددين كددالم تواصددلي يهددد
اإلخبددار المباشددر وبددين أنمدداط عديدددة مددن الملفوظددا
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 .2المفدر السابم:

125

 .3جوليا كريستيفا :علم النص،
.4المفدر السابم:

.5انرر :علم النص،
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10

إلددى

السددابقة عليدده أو المتزامنددة معددهإ ،5فددالنص فددي

 .1انرددر تزفيتددان تددودورو  ،مي ائددل بدداختين_ المبدددأ الح دواري ،ترجمددة ف ددري صددالح ،المؤسسددة العربيددة للد ارسددا
،1996

أو

للنشددر ،ط،2

رأيهددا إذن إنتاجيددة جديدددة ،وتقددول :إهددو ترحددال للنفددو
عديدة مقتطعة من نفو

تتقاطع وتتنافى ملفوظا

وتلد ّدح فددي تعريفهددا علددى إقضددية تحويددل النفددو
ُ

وتددداخل نفددي ،ففددي فضدداء نددص مع د ّدين

أخراإ

1

إ وهددو إب ددال لنسددم للعالمددا

اعتبر كريستيفا النص إ كالفسيفسداءإ التدي تتش ّدكل مدن تجميدع نفدو

أو أك ددر ب د خر ،2وقددد

سدابقة أو معاصدرة ،ودمجهدا
سدابقة بدل

نفدا جدي ًددا ،ولديس بالضدرورة أن يكتفدي الدنص باألخدذ مدن نفدو
بطريقة متناسقة ّ
لتولدد ً
قد ُيعطيها تفسي ار جديدة أو ُيرهرها بطريقة م تلفة عمدا كدان ينردر لهدا القدارئ سدابًقا ،فلدم يكدن مدن

الممكن اكتشافها لوال التنا

 ،وتشكيل لوحة الفسيفساء يتطّل

تبين فيما سبم ّأنه يرجدع الفضدل فدي والدة مفدطلحإ التندا
ّ

نتاجا لنفو
باعتباره ً

التجدد والتغيير الدائم.
بالضرورة
ّ

إ إلدى جوليدا كريسدتيفا التدي نردر إليده

سابقة ،يعقد معها النص الجديد حسد

رأي إبدراهيم نمدر موسدى عالقدة تبدادل

ح دواري ،ويكسددر أحددد أعمدددة البنيويددة ،وهددي فكريددة مركزيددة الددنص وانغالقدده علددى ذاتدده ،باعتبدداره بنيددة
مكتفيدة بدذاتها ،3كمدا أسدهم روًلن بااارت فدي تطدوير مفدطلح التنددا
كددل نددص هددو نسددي مددن االقتباسددا
نددص هددو تنددا

والمرجعيددا

أن
وكشدق خبايداه ،حيدث يددراإ ّ

واألصددداء ،وهددذه لغددا

قافيددة قديمددة وحدي ددة ،فكددل

مددع نددص آخددر ،فالبحددث عددن مفددادر الددنص أو مفددادر تددأ ره هددي محاولددة لتحقيددم

أس ددطورة بن د ّدوة ال ددنصإُ ،4يقد د أر ال ددنص هن ددا دون إعادت دده إل ددى ج ددذوره أو مف ددادره األص ددلية الت ددي اس ددتقى
األديد نفدده منهددا ،كمددا تحد ّدد بددار ي عددن إمددو المؤلددقإ بقولدده :إمددادام الددنص هددو مجموعددة مددن

يتحول عبرها المؤلق إلدى مج ّدرد ناسدي لديس ّإالإ ،5فاألديد
النفو المتداخلة ّ
ال ينطلم في كتاباته من العدم بل يبنيها على خطابا وكتابا سابقة ،ووظيفته أن ُيدزاوج بينهدا دون
حسد

محدد فقط.
االعتماد على نص ّ
كمددا تحد ّدد

أن ال دّنص ال ينشددأ عددن رصددق كلمددا
بددار ي قد ً
دائال:إ ّ

متعدد األبعاد ،تتمازج فيه كتابا
فضاء ّ

 .1المفدر السابم:
 .2المفدر السابم:

هدذا التعريد

تولددد معنددى وحيد ًددا ...وإنمددا هددو

متع ّدددة وتتعدارض مدن غيدر أن يكدون فيهدا مدا هدو أك در مدن

21
23

3
المقدو في الشعر الفلسطيني،
 .انرر إبراهيم نمر موسى :شعرية ّ

30

4
عمان للدراسا
نقال عن أحمد الزعبي :التنا نررًيا
ً .
ً
وتطبيقيا ،مؤسسة ّ
 .5روالن بددار  :درو السدديمولوجيا ،ترجمددة عبددد السددالم بددن عبددد العددالي ،تقددديم عبددد الفتّددال كيليطددو ،دار توبقددال ،الد ّددار البيضدداء،
.67 ،1986

11

والنشر ،األردن،2000 ،

21

غيره أصالةإ ،1وأضا
من خطابا

جيني بعد ذلن عن التحويال

متعددة ،حيث ُينشئ النص عالقا
ّ

التي ُيمارسها إ نص ممركدزإ علدى مدا يتش ّدربه

مع نفدو

أخدرا ،يسدت مرها ويتحداور معهدا ،ممدا

دؤدي إلددى تعد ّددد الددوعي فددي ال طدداب الشددعريإ ،2ولددم يقددق جينددي عنددد هددذا الحددد فددي عددرض أفكددار
يد ّ
كريسدتيفا وتعددديلها بددل ذهد

إلددى الددنص الجددامع الددذي يسددمحإ بالكتابددة علددى الكتابددة ،نددص فددي نددص،

انطال ًقددا مددن وف درة مددن النفددو

يتشددكل الددنص الجددامع إ أو إ المددتن
إلددى مددا النهايددة لدده ،ومددن هنددا ّ

الكليإ من مجموا كل من النفو
ّ
عدم اكتفاء النص بامتفا النفو

ذيلدهإ ،3ويددل هدذا فدي رأي إبدراهيم نمدر موسدى علدى
وي ّ
مهدد لده ُ
ُي ّ
السابقة ،بل يتجاوز ذلن إلدى االنحد ار

عنهدا ،وإعدادة بنائهدا

وفم مفاهيم تكشق الماضدي وتتحداور معده مدن جهدة ،أوتُناقضده مدن جهدة أخدرا ،وهدذا يعندي خل لدة
للنفدو

السدابقة التددي كدان ُينرددر إليهدا علددى ّأنهدا ذا

وإعادة إنتاجها في صورة جديدة تتناس

وجددود ق ٍ
دار فددي الفكدر وال قافددة بقفدد تدددميرها

مع رديا الشاعر وظرو

عفره.

أن الق ددارئ ُيسد د هم ف ددي إدراا مر دداهر التن ددا
يتضد دح م ددن ه ددذه اآلراء ّ
ّ

4

م ددن خ ددالل استحض ددار معارف دده

ال لفيددة ،وي درتبط ذلددن بقدددرة الشدداعر علددى توظيددق خاصددية االنزيددال الددداللي للتنددا

واالبتعدداد عددن

ِّ
المرس دل علددى كشددق بع د
داللتدده األصددلية ،وإنتدداج أج دواء دالليددة جديدددة ت درتبط بقدددرة

التددي

الدددالال

تجول في خاطره ،ومساعدة القارئ على التفاعل معها بقدر اإلمكان.
بأن التنا
ويرا فوكوي ّ

يتولد مدن ذاتده ،بدل مدن
إ وجود تعبير ال يفترض ًا
تعبير آخر ،وال وجود لما ّ

ُيفهددم مددن هددذا التعريد

أهميددة التددداخل والتفاعددل بددين نددص وآخددر ،ليحفددل تدرابط بددين الدّدنص الجديددد

تواجد أحدا

متسلسلة ومتتابعة ،ومن توزيع للوظائق واألدوارإ.5

والقديم يساعد الكات

في إيفال رسالته إلى المتلقي من خالل التنا

فهو عملية صديرورتها تحكدم فضداء الدنص الدذي يتمدازج مدع النفدو

.

السدابقة ،ويتكدئ علدى بعضدها

المعط ددي
ليحف ددل التش ددابن ب ددين النف ددين ،ال ددنص الجدي ددد وال ددنص الق ددديم ،ليق ددوم ال ددنص الجدي ددد ب دددور ُ

محكومددا بالتددداخل مددع النفددو
الدينيددة ،وهكددذا يرد ّدل الددنص
لأحدددا التاري يددة أو االجتماعيددة أو ّ
ً
السابقة من خالل ورود أحدا ها في فضائه ،وارتباطها بحي يا بنائه.
 .1المفدر السابم:

85

 .3المفدر السابم:
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منتحال :دراسة في االستحواذ األدبي ،مكتبة المدبولي ،مفر ،ط،2،1993
 .2كاظم جهاد ،أدونيس
ً
4
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .إبراهيم نمر موسى :شعرية ّ
وتطبيقيا10 ،
 .5أحمد الزعبي :التنا نررًيا
ً

12

34

،37

ويعد ميخائيل ريفاتير حس

احدا مدن النّقداد الدذين أضدافوا مالحردا
رأي إب ارهيم نمر موسى و ً

حدول مفهدوم التندا

تبندى فدي أعمالده صديغة إ التندا
وإجراءاتده ،عنددما ّ

النفو

.1

مهمدة

إ ،وع ّددها مرتبدة مدن م ارتد

أن
التأوي ددل ،وينب ددع ه ددذا م ددن اهتمام دده بوج ددود عالق ددة تط ددابم وتكام ددل ب ددين الش ددكل والمض ددمون ذل ددن ّ
مرجعيا

هي نفو

أخرا ،والنفية مرتكزها التنا

مدن م ارتد

التأويدل ،فالكاتد

ُيسدهم فدي تأويدل النفدو

التدي يرغد

فدي

أما ريفاتير فيعتبر التنا
ّ
ويتضدح مدن هدذه التعريفدا
اقتباسها بقفد توظيفهدا بطريقدة تدتالءم مدع رسدالته التدي يب ّهدا فدي نفدهّ ،

تمه ددد لنرري ددة أخ ددرا ،فالنرري ددة الالحق ددة مبني ددة علد دى الس ددابقة دون أن
والنرري ددا ّ
أن ك ددل واح ددد منه ددا ّ
ُتلغيها ،مما أسهم في زيادة سرعة تنامي هذا المفطلح وتعدد اآلراء حوله.

 .1انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،

35

13

المبحث الثالث:
التناص في النقد العربي

14

مدخل
على األدب األجنبي ،بل كان

لم يقتفر ظهور التنا

موجودا منذ وق
أ ّن الحديث عن هذه الراهرة كان
ً
المقوال

له بذور واضحة في النقد العربي وخاصة

مبكر عند المبدعين والنّقاد ،وتشي بع

بعملية التداخل الداللي ،ومنه قول علي بن أبي طال

شداد:
وقول عنترة بن ّ

َهل َغ َادَر ّ
اء ِمن ُم َتَرّدمٍ
الش َعَر ُ

إذن ظهدر البددذرة األولدى لردداهرة التنددا
حاليا.
بالتسمية المتعار عليها ً
وقد اعتبر إ محمد مفتاحإ التنا

يعاد لنفدإ
إ لو ّ
أن الكالم ال ُ

عد َتوهم
أَم َهل َعرَف َت ا ّلد َار َب َ

الزمان والمكدان واإلنسدان ،فدال حيداة
للشاعر بم ابة الماء والهواء و ّ
ألندده ال فكدداا لإلنسددان مددن
مندده؛ ّ

عنددده شدديء ال منددا

شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتها ومن تاري ه الش في أي من ذاكرته.
 _1تواصلي :يهد

3

التي عرضها مفتال أنه:

إلى توصيل معلوما

ومعار  ،ونقل تجارب.

أن الوظيفة التواصلية فدي اللغدة ليسد
 _2تفاعلي :أي ّ
اللغوي ،أهمهاالوظيفة التفاعلية التي تقيم عالما

 -3توالدي ينشأ من توالد أحدا
مقوما
ولهذا النص ّ

2

فدي النقددد العربددي القدديم ،بددالرغم مددن عددم تبلد ّدور المفددطلح

لدده بدددونها وال عيشددة لدده خارجهددا ،فالتنددا
ومن أبرز وظائق التنا

هدي كدل شديء ،فهنداا وظدائق أخدرا للدنص
اجتماعية.

تاري ية ونفسية وليس من العدم.

4

أهمها:

_ ّأنه فسيفساء من نفو

أخرا أُدمج

فيه بتقنيا

م تلفة.

ويفيرها مع فضاء بنائه.
_ ممتص لها يجعلها من عندياته ُ
إفأسدداو إنتدداج أي تنددا

5

هددو معرفددة صدداحبه للعددالم وهددذه المعرفددة هددي ركي دزة تأويددل الددنص مددن قبددل

أيضاإ،6
المتلقي ً
 .1غسان السعد :حقوق اإلنسان عند اإلمام علي بن أبي طال  ،مركز األبحا
 .2عنترة بن شداد :ديوان عنترة بن شداد ،دار اليقين ،مفر،2011 ،
 .3محمد مفتال :تحليل ال طاب الشعري إستراتيجية التنا
 .4المفدر السابم، :
 .5المفدر السابم:

 .6المفدر السابم:

1

،

.125
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123
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2

العقائدية ،بغداد،2008 ،

412

كمد ددا أفد دداض رجاااااء عيااااد فد ددي الحد ددديث عد ددن مفد ددطلحا
والمعارضددا

إإن المفهومددا
بقولددهّ :

األصدل وعلدى صداح
مفهددوم التنددا

 ،وتطد د ّدرق إلد ددى وصد ددق السد ددرقا

التند ددا

الت ار يددة حددول المعارضددة وحددول السددرقا

رديتهددا حددول

تفد ّدلب

الناقدد الت ار دي بينمدا يكدون
الفضدل وعلدى فضديلة السدبم ...وبعدده تنتهدي مهمدة ّ
متعد ّدددة مددع النرددر إلددى تلددن النفددو

ّأندده حضددور لنفددو

بحسددبانها ُمددداخال

فنيةإ  ،1فالنص هنا بنيدة مفتوحدة تسدمح بددخول الدنص الالحدم وهدو أوسدع مدن ذلدن،

نفية وتحوال

وفددي هددذا يقددول:إ وليس د

قيمددة التنددا

كمددنه تحليلددي مقفددورة علددى تجدداوز أس دوار المفددطلحا

الت ار يددة السددابقة ،و ّإنمددا ينفددتح لمددا هددو أرح د  ،فمددن مجاالتدده العكددو

علددى مقاربددة تحليليددة لماهيددة

2
ويؤكددد
ومسدا ار التبدادال  ،وكيفيدة التم دل لدنص سدابم ومددا حضدوره فدي ندص الحدمإ ّ ،

التح ّدوال

رجاء عيد قيمة الم زون ال قافي في رفد النص ب قافا

م تلفة فيقول:
ممتددة فدي م دزون ذاكدرة مبدعده ،ومدن دم فهدو

إن النص وفم المفهوم السابم هو عدد من نفو
إّ

دذكري لنفددو
الددنص لدديس
انعكاسددا ل ارجدده أو م درآة لقائلدده ،و ّإنمددا فاعلي دة الم ددزون التد ّ
ً
فالنص بال حدودإ .3
تشكل حقل التنا ومن ّم
التي ّ
ّ

م تلفددة هددي

أن هن دداا
دطلحا آخ ددر ه ددو إ ال ددنص الغائد د إ عل ددى اعتب ددار ّ
أم ددا الناق ددد محماااد بنااايس فق ددد اقت ددرل مف د ً
ّ
نفوصدا غائبددة ومتعدّدددة وغامضددة فددي أي نددص جديددد ،وقدد طددرل هددذا المفددطلح فددي كتابيدده إ حدا ددة
ً

الس د دؤالإ وإ ظد دداهرة الشد ددعر المعاصد ددر فد ددي المغد ددرب ،والتند ددا
واالمتفا

والحدوار ،ويعدود ذلدن إلدى مرجعيدا

والكالم اليومي.
وتحد
ّ

عند ددده يحد ددد

مد ددن خد ددالل :االجت د درار

عددة منهدا :ال قافدة الدينيدة ،واألسدطورية ،والتاري يدة

4

توفيق الزيدي عن التنا

بقوله :إنه تضمين نص في نص آخر وهدو فدي أبسدط تعريد

تفاعددل خ دالّق بددين الددنص السددابم والددنص الالحددم ،فددالنص لدديس تولد ًددا مددن نفددو
الباحددث نددوعين مددن التنددا

ال ددا

أما التنا
غيره من الكتّابّ ،

ال ا

ويقفددد بالتنددا
والعددامُ ،
فيحدد عالقة نفو

الكات

 .1انرر :القول الشعري قراءة في الشعر المعاصر ،منشأة المعار  ،االسكندرية ،د، .
 .2المفدر السابم:

 .3المفدر السابم:

.

بنفددو

5

230

236
125

 .4محمد بنيس :حدا ة السؤال ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيرو ،1986 ،
5

ويحدددد
سددبقتهّ ،

العددام عالقددة نددص الكات د
بعضها ببع

عمار الشبلي :تجليا
ً .
نقال عن ّ

التنا

117

في شعر ابن حمديس ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،األردن،2014 ،

16

لده

16

وقد أضا

النّقداد العدرب المعاصدرين الك يدر مدن اإلضدافا

جااااابر :إاعتمد دداد ند ددص مد ددن النف د دو

حدول مفدطلح التندا

علد ددى غي د دره مد ددن النفد ددو

فعرفده محماود
ّ

الن ريد ددة أو الشد ددعرية القديمد ددة أو

المعاصد درة الش ددفاهية أو الكتابي ددة العربي ددة أو األجنبي ددة ووج ددود ص دديغة م ددن الف دديغ البنيوي ددة والتركيبي ددة
واألسلوبية بين النفينإ .
وتعريفدا
يف

التندا

1

كمددا ورد

لكنهدا تددور حددول التندا
عندد النّقداد المعاصدرين ك يدرة ومتشد ّدعبة ّ

في النهاية في كونده تدأ ر ندص جديدد بنفدو

الددذي

أن إ الدنص ال
سدابقة لده  ،ويدرا شاربل داغار ّ

ي ضددع لنرددام مبددرم ذي فقد ار متعالقددة متماسددكة ،فهددو ال يؤّلددق بنيددة مغلقددةّ ،إنمددا تشددعله وتنشددط فيدده
نفو

تحد
كما ّ

أن كل نص هو استيعاب وتحويل لعدد كبير من النفو
أخرا على أساو ّ
داغدر فدي د ارسدة لده بعندوانإ التندا

إ

2

أن األدب المقدارن
سدبيالً إلدى د ارسدة ال ّدنص الشدعريإ ّ

ينترم على أساو مقارندة بدين نفدين :بدين ندص سدابم التحدم تاري ًيدا بوصدفه الدنص األول واألصدل
وفاع ددل الت ددأ ير ف ددي غيد دره م ددن جه ددة ،وب ددين ن ددص الح ددم تاري ًي ددا عل ددى األول ،بوص ددفه ال ددنص ال دداني
والنس د ة وال اضددع للتددأ ير ،3.فددالنص وفددم هددذا الكددالم ينفددتح علددى نفددو

النص من خالل إضافا

الكات

عليها المجال آلراء وتأويال

أخددرا ،لتبددرز جماليددة

متعددة.
ّ

النفدديإ فددي كتابدده إانفتددال الددنص الروائدديإ
أمددا الناقددد سااعيد يقطااين فقددد اسددتعمل مفددطلح إ التفاعددل ّ
ّ
كمراد لمفطلح التنا  ،والتنا في أريده لديس إالّ واح ًددا مدن أندواا التفاعدل النفدي ،يندت ضدمن
دمينا أو خرًقددا ،والددنص عنددد يقطددين
بنيددة نفددية سددابقة فهددو يتعددالم بهددا ،ويتفاعددل معهددا تحد ً
دويال أو تضد ً
ينقس ددم إل ددى بني ددا

نفد دية ،منه ددا إ بني ددة ال ددنصإ وه ددو ال ددذي يتف ددل إ بع ددالم ال ددنصإ لغ ددة وش ف دديا

وأحدا ًا ،وقسم آخر إ بنية المتفاعل النفيإ فالمتفاعال

البنيا
النفية هي ُ

النفدية ًأيدا كدان نوعهدا

التي تستوعبها إ بنية النصإ ،وتفبح جزًءا منها ضمن عملية التفاعل النفي.
وبندداء علددى هددذه التعريفددا ُيالح د مدددا اسددتفادة النّقدداد العددرب المعاص درين مددن آراء الغ دربيين حددول
مفطلح التندا

 ،وسدعيهم لتطدويره وتحويلده مدن مج ّدرد تعريفدا

متكامل ُيمكن للقارئ من خالله إدراا المرجعيا

1
نقال عن عمار الشبلي:
ً .

 .2شربل داغر :التنا
.4

المفدر السابم:

دالنص عدالم
نرريدة إلدى أداة نقديدة ،ف ّ

التي تكشق عن مراهر التنا

17

سبيالً إلى دراسة النص الشعري ،مجلة ففول ،م  ،16عدد،1997 ،1
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فيه.

كما حري التنا

دردهم
تميز الشدعراء واألدبداء وتف ّ
بجميع أنواعه باهتمام النّقاد والدراسين للكشق عن ّ

فددي توظيفدده فددي أعمددالهم الم تلفددة ،حيددث تعدديش هددذه المعطيددا
األصددالة فددي نفددس القددارئ ،وتُحيددل األدي د
نفددو
التنددا

فددي أعمدداق الددنفس اإلنسددانية ،تُددوق

إلددى فددن اإلبددداا فددي ك يددر مددن األحيددان مددن خ دالل صددهر

نفددا جديد ًددا يحمددل ردا األدي د
نف ده الجديددد لينددت ًّ
مددن الت د ار القددديم فددي ّ
علددى كاهددل القددارئ مسددؤولية كبي درة ،فلددم يعددد معرددم القد ّدراء يكتفددون بالتحليددل السددطحي لهددذا
ويلقددي
ورسددائلهُ ،

التوظيددق ،بددل يغوصددون فددي أعماقدده ويتفدداعلون معدده بطددرق رّبمددا لددم ت طددر فددي عقددل األدي د
لربطه بهموم العفر ومشاكله ،وهذا يتطّلد

مدنهم امدتالا أدوا

غاياتهم الم تلفة.

18

نفسدده،

م تلفدة تسداعدهم فدي الوصدول إلدى

الفصل األول
الديني في شعر علي الخليلي
التناص ّ
_ المبحث األول :التناص القرآني
_ المبحث الثاني:التناص التوراتي
_ المبحث الثالث:التناص اإلنجيلي

مدخل:
أن كتد
دن ّ
ال شد ّ
ينض د

األديددان السددماوية مددن العوامددل المسدداعدة علددى إنتدداج دالال

م تلفددة ،فهددي معددين ال

بمددا تحويدده مددن قفددص وعبددر وأحدددا  ،ومددن الطبيعددي أن يسددتلهم الشددعراء منهددا مددا ي دددم

19

رداهددم الشددعرية ،فهددي كمددا جدداء فددي رأي إب دراهيم نمددر موسددى ارفد ادد مهد ادم مددن روافددد التجرب دة الشددعرية
الدينيدة مدا جعلهدم
الحدا ية لدا الشعراء الذين استقوا مدن آياتهدا القدسدية العامدة ،وش فدياتها النبويدة و ّ
الدالليددة ،ويكشددفون مددن خددالل االتكدداء عليهددا عددن رديددا شددعرية ،تتجدداوز معطياتهددا
فجددرون طاقاتهددا ّ
ُي ّ
المعروفة إلدى إنتداج دالال

تسدتوع

1
أن التندا
الحاضدر وأبعداده  ،وهدذا يعندي ّ

يستطيع الشاعر تشكيلها وتحويرها مع رسالته التي يرغد

الدديني مدادة خفدبة

فدي ب ّهدا فدي نايدا قفدائده ،وركيدزة أساسدية

تُساعده على إبراز المعنى بطرق م تلفة إلى المتّلقي .
ويقف ددد بالتن ددا
ُ

ال ددديني :إ تفاع ددل الش ددعراء الفلس ددطينين م ددع الكتدد

الس ددماوية ال ال ددة ،وامتفاص ددهم

أديان ددا س ددماوية تتش د ّدكل وفقه ددا وابد د
للغاته ددا وأس دداليبها ومض ددامنيها وش ف ددياتها الديني ددة ،باعتباره ددا ً
الش فية الوطنية والقومية واإلنسانية لأمم المؤمنة بهاإ
وقد هيمن

2

الرديا الشعرية المنب قدة مدن المدورو الدديني فدي شدعر علدي ال ليلدي علدى مسداحة كبيدرة

قيم ددا إنس ددانية وفض ددائل أخالقي ددة ،وق ددد ن د ّدوا ال ليل ددي ف ددي اس ددت ماره ه ددذا
م ددن نفوص ددهّ ،
مم ددا أكس ددبها ً
حينددا آخددر،
المددورو  ،وتعد ّ
حينددا ،واإلشددارة إليدده ً
ددد آلياتدده وصددوره وأشددكاله ،مددا بددين االقتبدداو الكامددل ً
إضاف ًة إلى توظيق قفص األنبياء في قفائده الم تلفة  ،وتكمن أهمية توظيدق التندا

فدي الشدعر

ويضفي عليه قداس ًة،
بعامة ،وفي شعر ال ليلي ب اصة في كونه إيرتقي
ّ
بالنصُ ،

وتحد ّدد

إب دراهيم نمددر موسددى عددن ارتكدداز الشددعراء الفلسددطينيين فددي تددوظيفهم لإلشددا ار الدينيددة علددى

نمطدين رئيسدديين :األول اقتبدداو لفردة ،أو عبددارة ،تُضددفي ُبعدداً علويداً علددى ال طداب الشددعري ،ويتحدّددد

أمدا الدنمط ال داني فيتمّدل فدي اإلحالدة
من خاللها عالقة اإلنسان بال الم ،أوعالقة اإلنسدان باإلنسدانّ ،
دادا إيجابيددة ُمشددرقة فددي تدداريي البشدرية م ددل :محمددد ،والمسدديح،
إلددى ش فدديا دينيددة محد ّ
دددة تحمددل أبعد ً
وموسى وغيرهم عليهم السالم.

3

ينسددجم توظيددق ال ليلددي لإلشددا ار الدينيددة فددي شددعره مددع عناصددر ال قافددة التددي ّتوحددد

الشددعرية للتعبيددر عددن واقددع نفسددي يسددعى إلددى تسددليط عدسددة كاميرتدده عليدده ،وقددد تحد ّدد
كمددا هددائالً مددن التددداعيا  ،والشددحنا
جحجددول عددن قداسددة الرمددوز الدينيددة التددي تحمددل ًّ

تس ددتدعيها وتُ يره ددا ف ددي جس ددد ال ددنص ،فتك ددون منعكس ددا

خضددر أبددو
العاطفيددة التددي

تعم ددم
ش ددرطية جمالي ددة ف ددي نف ددس المتلق دديّ ،

1
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر75 ،
 .انرر :شعرية ّ
2
.إبراهيمنمرموسى:شعريةالمقدسفيالشعرالفلسطينيالمعاصر،ص75
 .3انرر المفدر السابم77 :

20

مددع تجربتدده

إحساسه بالقفيدة ،وباإلشعاعا

المنبع ة منها ،لذلن يندزال الشداعر فدي بعد

األحيدان عدن اإلطدار

الحقيقددي الم درتبط بقدسددية الش ف ددية ،حيددث ي ارهددا ويفد ّدورها بمنر ددور تجربتدده ال اصددة ،وفددي بعد د
المقدو للرمز كمدا هدو إن كدان ي ددم تجربتده دون أن يندزال بده عدن نسدقه
األحيان ُيبقي على اإلطار ّ

الطبيعي.

1

لمجرد االستعراض ال قدافي والمعرفدي
أكد الكات أنور ّ
وقد ّ
الشعر ّ
أن توظيق العناصر الدينية لم يكن ّ
2
وفكرا.
لدا الشاعر الفلسطينيّ ،إنما جاء لغرض
فني ُيسهم في االرتقاء بالقفيدة ًّفنا ً
ّ
يطمح هذا الففل إلى توضيح طريقة محاورة علي ال ليلي لمعطيا التندا ال ّدديني ورمدوزه ،وكيفيدة

الشددعرية وتحقيددم رديددا متماسددكة ومتكاملددة ،مددن خددالل الغددو
توظيفهددا إل دراء تجربتدده ّ
القف ددائد وتحلي ددل أب ددرز االس ددتدعاءا

فددي أعمدداق

الديني ددة الت ددي التج ددأ إليه ددا الش دداعر ل دديعكس م ددن خالله ددا قض ددايا

إنسانية وأخالقية ،وأحدا اً تاري ية وسياسية واجتماعية.

 .1انرر :التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم ،مكتبة كل شيء ،حيفا،2012،

105

2
السفير ،األردن،2013 ،
 .انرر :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني المعاصر ،مطبعة ّ
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المبحث األول
التناص القرآني

22

يؤك ددد الش دداعر عل ددي ال ليل ددي رس ددالته الش ددعرية م ددن خ ددالل المزاوج ددة ب ددين عناص ددر تجربت دده اإلبداعي ددة،
ّ
القرآنية العامة ،وقفص األنبياء التدي تُبلدور الواقدع النفسدي،

يستمدها من اآليا
والرموز الدينية التي
ّ

أن
والسياسددي واالجتمدداعي الددذي يسددعى الشداعر إلددى تفددويره فددي قفددائده ،ويددرا إبدراهيم نمددر موسددى ّ

أدبيدا ،يتس ّدنم ذروة البيدان
ال طاب الشعري الفلسطيني استحضدر قدسدية القدرآن الكدريم باعتبداره مف ًا
ددر ً
تجليددا
انيددا ،وباعتبدداره ً
دينيددا يمددنح ال طدداب الشددعري سددمة التفددديم ً
كتابددا ً
والففدداحة أوًال ،وباعتبدداره ً

انيا لقفص ش فديا
نور ً
لآليددة ،بددل بددرز بعد

دينيدة شدائعة ،1ولدم يقتفدر هدذا الندوا مدن التندا

التراكيد

متعددة.
مواطن ّ

حرفيددا مددن اآليددا
المقتبسددة ً

علدى االقتبداو الحرفدي

نفسدده فددي

القرآنيددة ،وهددو تكدرار التنددا

يبين التناص القرآني في شعر علي الخليلي وعدده وكيفية توظيفه:
جدول رقم (ّ )1

اسم الديوان

اإلشارة القرآنية

مسلسل

مسلسل

التكرار

المكانية
جزئي

 .1تضاااااااااريس ماااااااان

آيات قرآنية عامة

2 .2
جدلية الوطن
2

3 .3
وحااادك ثااام تااازدحم

آلية التوظيف

كلي

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

تآلف

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

موسى

1

1

1

1

نوح

1

1

1

1

يوسف

3

3

1

يونس

1

1

1

آيات قرآنية عامة

16

16

آدم

1

1

محمد

2

فرعون

الذاكرة

3
الحديقة

عدد

المساحة

تقنية التوظيف

2

3
1

16
1

16
1

1

1

2

يوسف

1

1

1

1

آيات قرآنية عامة

45

45

45

43

أيوب

1

1

1

1

3

الدجال

1

1

1

1

3

إسماعيل

1

1

1

أهل الكهف

4

4

4

زوجة أبي لهب

1

1

 .1انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،

1

23

1
4

1

79

تخالف

1

2

 .4نابلس تمضي إلى
البحر

 .5تكوين للوردة

 .6انتشااار علااى باااب
المخيم

 .7الضحك مان رجاوم
الدمامة

 .8ماااااااااااازال الحلااااااااااام
محاولة خطرة

 .9نحن يا موًلنا

عاد /ثمود

1

1

1

1

قارون

1

1

1

1

محمد

3

3

يوسف

4

4

يونس

4

4

آيات قرآنية عامة

17

17

إبراهيم

1

1

مريم

3

3

3

1
4

4
17
1
2

1

2

4
2

2

15

2

1
3

يوسف

2

2

2

2

يونس

1

1

1

1

آيات قرآنية عامة

15

15

14

15

فرعون

1

1

1

1

موسى

1

1

1

1

يوسف

1

1

1

1

آيات قرآنية عامة

36

36

36

34

ثمود

1

1

1

1

عاد

1

1

1

1

موسى

1

1

1

1

نوح

2

2

2

2

آيات قرآنية عامة

22

22

22

22

بالل بن رباح

1

1

1

1

محمد

2

2

2

2

يوسف

2

2

2

2

آيات قرآنية عامة

58

58

أهل الكهف

2

2

58

55

2

2

فرعون

2

2

2

2

مريم

1

1

1

1

محمد

3

3

3

3

يوسف

2

2

2

2

يونس

1

1

1

1

آيات قرآنية عامة

57

57

آدم /حواء

1

1

57

57
1

24

1

1

2

3

 .10سبحانك سبحاني

 .11القرابين إخوتي

 .12هاااااات لاااااي عاااااين
الرضا

أيوب

1

1

1

1

إبراهيم

1

1

1

1

إسماعيل

2

2

2

2

أهل الكهف

1

1

1

1

جبريل

5

5

5

5

زوجة أبي لهب

1

1

1

1

موسى

1

1

1

نوح

2

2

2

يوسف

3

3

يونس

1

1

آيات قرآنية عامة

54

54

إبراهيم

1

1

1

إسماعيل

4

4

3

إسحاق

4

4

4

محمد

3

3

يوسف

1

1

آيات قرآنية عامة

60

60

آدم

1

1

1

إسماعيل

1

1

1

أبو لهب

1

1

3

1
2
3

1
54

1
52
1

1

4
4
3

3
1
60

1
60
1

1
1

1
1

أهل الكهف

4

4

4

4

زكريا

1

1

1

1

زوجة أبي لهب

4

4

4

4

محمد

2

2

مريم

1

1

موسى

1

1

يوسف

2

2

يونس

1

1

آيات قرآنية عامة

50

50

أهل الكهف

2

2

2

1

1

2
1

1
1
50

1

1

1

2

1

1

49

1
2

ذو القرنين

1

1

1

1

1

زوجة أبي لهب

1

1

1

1

1

25

2

 .13خريف الصفات

 .14شرفات الكالم

سليمان

1

1

مريم

2

2

النمرود

1

1

يوسف

3

3

آيات قرآنية عامة

42

42

2
2

1
2
1

1
3
42

3
42

أهل الكهف

1

1

1

1

إسماعيل

1

1

1

1

محمد

1

1

1

1

مريم

1

1

1

1

موسى

2

2

2

2

نوح

1

1

1

1

يوسف

3

3

3

3

يونس

2

2

2

2

آيات قرآنية عامة

15

15

15

13

محمد

1

1

يوسف

4

4

1

1
4

4

ظق إستمئة وأربعينإ إشارًة دينية مدن خدالل
أن الشاعر قد و ّ
_عند النرر في الجدول رقم إ1إ ُيالح ّ

استحضدار اآليدا

القرآنيدة العامدة ،أو توظيدق قفدص األنبيداء ،ويرجدع ذلدن إلدى قافدة علدي ال ليلددي

طالعده علدى قفدص األنبيداء ومعجدزاتهم ،إ فقدد كدان
الدينية ،فقدد امتداز بحفرده للقدرآن مندذ صدغره ،وا ّ
متقنا ألحكامهإ.1
ال ليلي حاف ً
را للقرآن ً

ط ددور التوظي ددق الش ددعري وازدي دداده م ددن عم ددل إل ددى آخ ددر ،فق ددد ح دداز دواوي ددن إالقد درابين
كم ددا ُيالحد د ت ّ

إخددوتيإ ،إهددا

الرضدداإ ،وإمددازال الحلددم محاولددة خط درةإ علددى أعلددى عدددد توظيددق لإلشددا ار
لددي عددين ّ

الديني ددة بل ددغ إتس د ًدعا وس ددبعينإ إش ددارة إللقد درابين إخ ددوتيإ ،وإس ددبعينإ إش ددارة ف ددي ديد دوان إم ددازال الحل ددم
محاولة خطرةإ ،بينما بلغ

إإحدا وستينإ إشارة في ديوان إ ها

لي عين الرضداإ ،فدي محاولدة منده

طدور الدوعي عندد الشداعر إومحاولتده
ممدا ُيدوحي بت ّ
الست مار المورو القرآندي وربطده بأحددا الواقدعّ ،
فدتح آفداق واسددعة ل طابده الشدعري ،واالنفتددال علدى عدوالم علويددة جديددة ،تشدد ببفدديرته النافدذة التجّلددي

1
أديبا ،رسالة ماجستير ،جامعة النجال ،فلسطين،2006 ،
 .عبد الرحمن جعيد :علي ال ليلي ً
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2

اإلنساني في أروا صورهإ ،1بينما لدم تحد َ دواويدن إجدليدة الدوطنإ وإتكدوين للدوردةإ وإ تضداريس مدن
الددذاكرةإ علددى عدددد توظيددق كبيددر لإلشددا ار الدينيددة ،وعنددد الرجددوا إلددى السددنوا
الدواوين نالح ّأنها ُكتب

في سنوا

مر فيها البالد العربيدة بحدروب وصدراعا
ّ

تركيددز الشدداعر منفددبًّا بشددكل كبيددر علددى التحد ّدد

أك ر من االهتمام بتوظيق التنا

التددي ُكتبد

عددن أهميددة الددوطن وتعري د

فيهددا هددذه

مدع إسدرائيل فكدان

الجميددع ب دواجبهم نحددوه

.

عدة إشا ار دينية منتقاة ألهميتهدا التوظيفيدة فدي دواويدن الشداعر،
وسيرتكز هذا المبحث على تحليل ّ

والكشق عن تأ يرها في رسالته الشعرية.

آيات قرآنية عامة
القرآنيددة التددي تُغنددي الددنص بدددالال

اتكددأ الشدداعر فددي قفددائده علددى العديددد مددن اآليددا

أن تجّلددي خطدداب الددذا
العقيدددة اإلسددالمية ،ويددرا إب دراهيم نمددر موسددىإ ّ

مسددتمدة مددن

اإللهيددة فددي ال طدداب الشددعري

الفلسطيني ،جعل األخير ُيوغل في أعماق الزمن ،بنوعيه العقائدي الدديني ،والددنيوي المعديش دون أن
ملحميدا يتسدداوق مددع التجددارب الشددعرية
ي تددرق أو ينفددي أحدددهما اآلخددر؛ ليمددنح ال طدداب الشددعري ُبعد ًددا
ً

للشعراءإ ،2.ومن اآليا

الزيتدونإ فدي قولده تعدالى :إ والتدين والزيتدون،
التي و ّ
ظفها الشاعر آيةإ التدين و ّ

وطور سنين ،وهذا البلد األمينإ
وقددد كد ّدرر الشدداعر التنددا

3

الزيتددونإ س د
مددع آيددة إ التّ دين و ّ

ليوضددح مددن
م د ار فددي دواويندده الشددعرية؛ ّ

خالله ددا تجربت دده اإلبداعي ددة الق ددادرة عل ددى إبد دراز المعن ددى المقف ددود ،حي ددث ُيقس ددم هللا ع د ّدز وج ددل ب ددالتين
الجندة ،وقيدل
ألنده كدان سدتر آدم فدي ّ
جمة لإلنسدان و ّ
والزيتون وهما من مار الجنة لما فيهما من فوائد ّ
الم بدر ،نشدر الرائحدة ،سدهل

المنة العرمى فيهما مدن جميدل المنردر ،طيد
ليبين وجه ّ
إ أقسم هللا به ّ
الجنددي ،علددى قدددر المضددغةإ 4وقددد حبددى هللا فلسددطين بددأن جعلهددا ِّ
در لهددذه األشددجار المباركددة
منبتًددا كبيد ًا
فيقول في قفيدة إ يا حادي الترابإ:

لما َقَتَلك
ّ
َف ِ
الع ِ
اشاَ ...قَتَلك
صرَ ،ح َ
اش ُ
ست َهذا َ
 .1انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2المفدر السابم:
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 .3القرآن الكريم :سورة التّين ،اآليا
 .4ابن ك ير :تفسير القرآن الكريم ،دار إحياء الكت
 3_ 1ي

العربية ،القاهرة ،م ،2002 ،8

27

434

وفي قفيدة أخرا تحمل ُعنوان إتح

شريط أسودإ يقول ال ليلي:

اب
َوّد ّ
ق َ
األبو َ

اشيح الم َ ِ
ِ
نك ِم ِشين
الم َ
نتش َ
َحج َارَ ،تَب ِار َ
ق األ َ
َوّد ّ
رينُ ،
يحَ ،ت َو َ ُ
ِ
ق
اللبال َب ،ال ّ
الك ُتبَ ،
فُ ،
اإلسم ِن َتُ ،
الت َح َ
ط ُ
احو َنَ ،د ّ

ِ
حرك،
ين ال ّ
الس َ
قَ ،وَد ّ
َوَد ّ
ورُة َت َت ّ
اء َ
الص َ
اء الّنو َن ِإذ ُ
الم ّ
الي َ
طَ
ق ال َف َ
اء اّل َ
َت َت َف ّكك

َت َت َف ّجرَ ،ت َتَنا َثرَ ،ت َلتم ُ ِ
البر ِق،
وتمس ُك ِب َ
ُ
ُ
وبالقلمِ ،وبالّنو ِن،
يتون،
َوبِالّتِي ِن َو ّ
الز ُ

ِ
ين،
َوَت َ
شتد َوتعُلوُ ،ث ّم َتل ُ
َوتص ُفو.

1

النضال هو اآللية التي يحتاجها الشع
ؤكد ّ
ُي ّ
أن إتقان ّ
الشاعر ّ

دقإ
السدتعادة حقوقده ،فتكدرار مفدردة إ ّ

تامدا،
يحمل معندى الق ّدوة
وتحمدل األلدم ،وخاصدة ّ
أن إالقدا صدو يمتداز بدال ّ
ّ
قوة ينقفدل م رجهدا انقفداالً ً
ألنه ددا ليسد د م ددن ح ددرو
فه ددي ح ددر مجه ددور ل دديس م ددن ح ددرو الهم ددس وه ددي مس ددتعلية ومنفتح ددة ّ

2
الزيتدون شدام ًة فدي
اإلطباقإ وهدذا مدا يحتاجده أبنداء الشدع السدترداد حقدوقهم وجعدل أشدجار التدين و ّ
ٍ
معب درة ذا إيقدداا ومدددلول
كد ّدل مكددان ،كمددا تحمددل كلمددا
ّ
الشدداعر همومدده وهمددوم شددعبه بلغددة دراميددة ّ

ُمتندداغم مددع الجددرو الموسدديقي ليضددع المتّلقددي أمددام صددورة نابضددة بالحيدداة والحركددة ،فمددا أُخددذ بددالقوة ال
ديعم الفددفاء والهدددوء
دترد إالّ بهددا ،فالبد ّدد للمقاومددة أن تشد ّ
ُيسد ّ
دتد ويعلددو صددوتها فددي كد ّدل مكددان وزمددان ،لد ّ
الزيت ددون ب دداألمن واألم ددان ،ويحم ددل تقطي ددع ح ددرو
أنح دداء ال ددبالد ،وت ددنعم أرض التّ ددين و ّ

دالال

كلم ددة فلس ددطين

متعددة ،أبرزها:

بعضا ،وحاجتها إلى القوة ليلتئم شملها من جديد.
_ تقطيع المحتل أنحاء البالد وففلها عن بعضها ً

_ الداللددة الرمزيددة التددي تحملهددا معدداني االسددم مددن فددداء وتضددحية مددن أجددل الددوطن ،واللددوم علددى كددل
مت دداذل عددن حمايددة األرض ،وسددر القددوة والعزيمددة الددذي ال ينطفددئ ،وطاقددة تتجد ّددد جدديالً بعددد جيددل

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2داود عطية :دراسا
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لتحريددر الددوطن ،ويقرددة بددين أبندداء الجيددل الجديددد بمددا يسددمع مددن أكاذي د
محّق ام بإذن هللا.

وقد تحد

علي عشري زايد عن اإليقاا الموسيقى للحرو

مزّيفددة ونفددر

ودعايددا

القويدة
الذي ُيعتبر من الوسدائل اإليحائيدة ّ

1
أن ارتبدداط
القددادرة علددى تحقيددم معنددى خفد
عبددر عندده  ،وهددذا يعنددي ّ
دي فددي الددنفس ال يسددتطيع الكددالم أن ُي ّ
ّ
ً
التنددا الددديني مددع التقطيددع البفددري للحددرو يزيددد مددن الشددحنا االنفعاليددة للكلمددا ؛ ليرفددد الددنص

بدالال

إيحائية أعمم.

ال السل
وقد ك ّق الشاعر في قفيدة إ المقبرةإ من است دام دو ّ
ارَفعوا ع َدس ِ
ات َت ِ
صويركم
ُ َ َ
يتون
ين ُهَنا َوًلَ َز ُ
ًل ِت ٌ
الج َثث
َنب َتت
ُ
األرض ِإًلّ ُ
َما أ َ

في قوله:

السم
َو َما َش ِرَبت األ ُ
َرض ِإًلّ ّ
ليؤكددد الشدداعر مددن خددالل مددا ورد فددي سددياق
ال السددل
ال  ،مدداي ّ
يبددرز فددي هددذه المقطوعددة تك درار دو ّ
ففقون ألوهدام السدالم ووعدود المحتدلُ ،محداوًال تدذكيرهم بدالالجئين
القفيدة االستنكار و ّ
التعج ممن ُي ّ
2

وكأندده يتسدداءل كيددق سددتُّوّقعون اتفاقيددا
إهنددااإّ ،

دور ألرض فلسددطين دون حددل
السد ّدالم وتلتقطددون صد ًا

يؤكددده تسددليط الشدداعر الضددوء علددى اسددم اإلشددارة إ هندداإ الددذي ُيحيددل إلددى
مشددكلة الالجئددين ،وهددذا مددا ّ
أهدل األرض ،فبفعدل ُممارسدا

ممدا ُيبدرز تشدتّ
نائية مسكو عنها وهدي إ هندااإ ّ
يعدد أصدحاب هدذه األشدجار يسدكنون فدي
أرض فلسطين كما كان مليئة بأشجار التين والزيتدون ،ولدم ُ
تحول د الفددورة ال ض دراء الجميلددة إلددى صددورة دمويددة مقرونددة بألفددا
أرضددهم
ويهتمددون بزراعتهددا ،بددل ّ
ّ
المو

تعدد
االحدتالل لدم ُ

يعدد يحمدل
الج ث ،السمي؛ ليفق للمتّلقي وجه األرض المنهن بعدد مدرور السدنين ،والدذي لدم ُ

طغياندده ،كمددا
سددوا الج ددث والدددماء ،ولددم تتشد ّدرب ّا
ذر تُ اربدده إالّ الحقددد والكراهيددة مددن أفعددال المحتددل و ُ
الزيتدون ،فهدذه األرض ال تعدر الد ّذن
ال السل حزن األرض على خيراتها وأشجار التّين و ّ
تفق دو ّ

الذي اقترفته ُليحكم عليها بدال راب ،وتتشدابن هدذه المفدردا

يؤكدد
مدع عندوان القفديدة إ المقبدرةإ الدذي ّ

لكل مدن ُيحداول التع ّددي علدى ُقدسدية أرضدها
أن أرض فلسطين
الشاعر من خالله ّ
ستتحول إلى مقبرة ّ
ّ
وبركة محاصيلها.
 .1انرر علي عشري زايد :عن بناء القفيدة العربية الحدي ة ،دار الففحى للطباعة والنشر،1977 ،
2
الشعرية الناجزة ،ج،3
 .علي ال ليلي :األعمال ّ
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ومن اآليا

مفرداتها مع شعر علي ال ليلي قوله تعدالى :إ قل أعاوذ بارب النااس ،ملاك

التي تداخل

الناااس ،إلااه الّناااس ،ماان شاار الوس اواس الخّناااس ،الااذي يوسااوس فااي صاادور الّناااس ،ماان الجّنااة
والّنااااس"

1

وقددد نزلد د

آي ددا

دذير للبش ددر م ددن الوق ددوا ف ددي
يع ددا إلبل دديس ووسوس ددته ،وتحد ًا
ه ددذه السددورة تقر ً

مكائده ،فوسوسة الشيطان تجل

المحرما  ،وورد فدي
ّ
الشر لإلنسان ،وتُوقعه في ك ير من األخطاء و ّ

وي د ّدنس م درة مددن الجددن واإلنددس ويسددتمر فددي هددذا
تفسددير الطبددري ّ
أن إال ّندداو هددو مددن يوسددوو مد ّدرةُ ،

الوسواو بالدعاء إلى طاعته في صدور الناو ،حتى ُيستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعتهإ. 2
يقول الشاعر في قفيدة إ ما الفرقإ:
أسَ ،فأس!
َف ٌ

ارت َف َعت،
َ
طت،
َهَب َ

الر ِ
أس
َسَق َ
طت َفو َ
ق ّ

الخّن ِ
سو ِ
َو ِ
اس
اس َ
الو َ
3
ِم َن الّن ِ
اس

التموجا
بداية يبرز في المقطوعة تكرار صو إ السينإ الذي ُيسهم في ّ
مهموو رخو ،فيه صفير ونوا مدن االسدتم ارريةإ 4وتدتالءم هدذه الفدفا

الموسديقية ،إفالسدين صدو
مدع همدس الشديطان فدي أذن

ويدوحي هدذا التوظيدق بنجدال الشديطان فدي نقدل صدفاته
اإلنسان و ا
كل وق ُ ،
استمررية هذا الهمس في ّ

إلى بع

الناو كما وصفهم الشاعر خاصة الك يرين من المتعاونين مع االحتالل وضعا
ّ

النفدوو
ّ

الددذين ُي دزّين لهددم الشدديطان األخطدداء فيت دداذلون عددن حمايددة وطددنهم ،ويتركددون الفددؤوو التددي ترمددز إلددى

ويمك ددن إحال ددة ه ددذا التعبي ددر إل ددى الم ددل
ز ارع ددة األرض وفالحته ددا م ددن أج ددل مف ددالحهم الش ف دديةً ،
5
يعبدر عدن وقدوا المفديبة بعدد ضدياا الدوطن وتف ّدرق أهلده،
الشعبلي إ وقعد الفداو فدي الدراوإ الدذي ّ

التعج د
وتشددي عالمددة
ّ

أمام صورة يفع

الشدداعر ليضددع القددارئ
فددي السددطر األول بددالم اررة واألسددى التددي تسددكن نفددس ّ

أن قطدع ردوو هدؤالء ال وندة
علدى العقدل اسدتيعابها ،وتكدرار مفدردة إفدأوإ ّ
يؤكدد ّ

1
الناو ،اآليا
 .القرآن الكريم :سورة ّ

6_1ي

 .2انرر محمد بن جرير الطبري :تفسير الطبري،ج ،1دار المعار  ،القاهرة،1966،
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در عددن وسوسددة الشدديطان
تعددد ت تلددق ك يد ًا
بالفددأو هددو الطريقددة الم لددى للددت ّلص مددن شددرورهم التددي لددم ُ
وتزيينه الشرور للبشر ،إ فدال ورة تنتردر لحردة االنطدالق التدي تقتلدع رقداب الجبنداء بدالفؤوو الكادحدة؛

1
يؤكددد أندده ال فددرق بيددنهم
دأن تسددادل الشدداعر فددي عنواندده إ مددا الفددرقإ ّ
لتددزداد قددوة وعزيمددة األبطددالإ وكد ّ

وبين الوسواو ال ّناو.

كما اتكأ الشداعر علدى الدنص القرآندي فدي قولده تعدالى " :إذا ُزلزلات األرض زلزالهاا ،وأخرجات األرض

2
ليعبر عن حفار الشع الفلسدطيني فدي داخدل وطنده
أثقالها"  ،وقد استحضر الشاعر مشهد الزلزلة ّ
ّ
دأنهم
من خالل الحواجز التدي تق ّ
طدع أواصدر المددن ،فهدذه األرض وشدعبها ينتفضدون لددحر المحتدل وك ّ

ُيزلزلون األرض من تحته ،وفي هذا السياق يقول الشاعر في قفيدة إهذيانإ:
اما
َث َماُنو َن َع ا
َثماُنو َن و ِ ِ
اج
اج َه اة من ُز َج ٍ
َ
َ

وتا
َث َماُنو َن َم ا
مر َبعد
َوَلم َي َ
الع ُ
بدأ ُ
ط ِتي َخا ِبَية
َف َما َم ََلت ِحن َ
ظرِة ال ّث ِانَية
أَو َعَب ُ
رت ِإَلى الّن َ
التا ِمن ُج ُذورِي
َف ا

ِإَلى َشج ٍر َه ِار ٍب ِمن ب ِقي ِته الب ِ
اقية
َ
َّ
َ
افيةٌَ ،خ ِ
ِ
افَية
َينً ،لَ أ َ
أ َ
َين َ ،خ َ
األرض أثقالها
َفِإ َذا ألقت
ُ
لزَلها
األرض ِز َا
َو ُز ِلزَلت
ُ

أحدق في و ِ
ليس لي أن َّ
جاج
اجهات الز ِ
َ
عاما
تكرَر من ُذ
موتا َّ
أرسم ا
َ
و َ
ثمانين ا
3
الصورِة ال َفانية
أكتب ا
أيضا عن ّ
و َ

 .1خضر أبو جحجول :التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم،
 .2القرآن الكريم :سورة الزلزلة ،اآليا

2-1ي

 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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الفدلبة المتماسدكة لدم تعدد تحتمدل
لجأ الشاعر إلى التنا ليشحن الفورة بددالال جديددة ،فداألرض ّ
در مدن أرضده،
الشع الفلسطيني الذي ُه ّجر قسم منده قس ًا
الحزن والحفار واألسى الذي آل إليه حال ّ
ويسددقط عليهددا معاندداة
وتق ّ
السددبل ،وقددد ات ددذ ّ
الشدداعر مددن األرض ً
مكانددا ُي ّ
فجددر فيهددا همومدده ُ
طع د بدده ّ
يؤكده دال االستفهام إأين ،ال أينإ الدذي يفدق حدال الشدع المشدتّ فدي ك ّدل مكدان،
شعبه ،وهذا ما ّ
يعد لهم مكان في أرضهم بعد سرقتها ،ولم يجدوا طريقة السترجاعها سوا الحركة القوية كدالزلزال
فلم ُ

ذراتهددا وتلد ّذذ بتهجيددر أبنائهددا وقددتلهم لنهد
للقضدداء علددى المحتددل الددذي تغلغددل فددي ّ

خيراتهددا منددذ مددانين

عامددا ،وتشددي إ قافيددة الهدداءإ بتنهيدددة ت ددرج مددن أعمدداق صدددر الشدداعر؛ إفالهدداء صددو حلقددي مرّق دم
ً
1
رخددو قري د مددن الفدددرإ  ،وزاد مددن عمددم التنهيدددة ّأنهددا ُسددبق بحددر المددد األلددق الددذي يندددفع معدده

التأسي والوجع في نفسه.
غفة ّ
مما يزيد من ّ
الهواء بدون عائمّ ،
وفي قفيدة حمل عنوان إ قبل سقوط ال ل  ...وبعدإ يقول:
رو َح ٌة لِ َلت َك َايا
الو ُ
جه َم َ
َ
ِ
ط ِ
قصَلة؟
لَِين ُف َخ ِفي ال ّ
ين_ َهل َرّو َع الم َ
َق ِ
ِ
الص ِقيع_
اعةُ_ األ ُ
َرض ُج ُ
الس َ
مج َم ٌة في ّ
امت ّ
َ
َكوالِيس َش ِ
اهدة:
َ ٌ
البحر َي َلت ِقَيان،
مر َج َ
اء أَن َي ُ
َش َ

اح،
المرو ُ
َف َهل َعاَنَق َت َك َ
وسمِ الس ِ
َس ِن ُة ِفي م ِ
افَيات،
َهل َن َاو َش َ
ّ
تك األ ّ
َ
األ ِ
السَب َايا
َجّن ُة َم ُ
بت َ
ورٌة _ و ّ
ينَ ،ت ِخّر..
َعَلى ُك ّل َع ٍ

حر ِفي ِ
الف ِ
الب ِ
ظ ِني
َرض ُتوِق ُ
لس_ األ ُ
أََرى ُنط َفة َ

2

يقسام المجرماون ماالبثوا غيار سااعةإ ،3ولع ّدل
السااعة
تقاوم َّ
ُ
وياوم ُ
يتنا الشاعر مع قوله تعدالى :إ َ
ذلددن يتسدداوق مددع أرض فلسددطين أرض الميعدداد والتددي سد ُديبعث منهددا البشددر يددوم القيامددة ،وقددد أجمع د
الروايدا

أن الندداء إلدى المحشدر فددي أرض بيد
الدينيدة إ ّ

 .1انرر داود عطية :دراسا

في علم األصوا ،
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 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج107-106 ،1
 .3القرآن الكريم :سورة الروم ،آية55ي
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المقددو بكدالم تسدمعه ال الئدم يدددعوهم هللا

تعددالى فيدده بددال روج ،فتكددون داعيددة لهددم إلددى االجتمدداا فددي أرض القيامددةإ 1وإحالددة الشدداعر قفدديدته
للحددديث عددن عددالم األم دوا

والبعددث وهددو عددالم غيبدديي ال ُيمكددن ت ّيلددهُ ،ي يددر حالددة مددن ال ددو

فددي

أن توظيددق هددذه اآليددة أمددر ال يتعّلددم بددالواقع مطلًق دا ،و ّإنمددا يتعّلددم
الددنفس ،ويددرا أحمددد جبددر شددعث إ ّ
المقدسة المحجوبة عدن البشدرإ ،2لك ّدن هدذا االنتقدال
بالغيبي ويبقى ّاً
سر ُمغلقاً أمام اإلنسان من اإللهية ّ
إلددى حيدداة جديدددة ُيشددبه بطريقددة أو بددأخرا حددال الشددع بعددد رحيددل االحددتالل وانددد اره ،وقددد استحضددر
الشاعر مشهد قيام الساعة بتفاصيله العريمة من اختالط الماء العدذب فدي األنهدار بالمداء المدالح فدي

المحيطا  ،وهدذا يتندا

مدع قدول الحدم فدي سدورة الدرحمن :إ مارج البحارين يلتقياان"  ،3إضدافة إلدى

األجنددة فددي بطددون األمهددا  ،وتش دّقم األرض ،ونددزول المالئكددة وحملددة
خددروج أروال البشددر ،ومددو
ّ

العد ددري ،ويسد ددتدعي مشد ددهد البعد ددث مشد دداهد الحشد ددر والحسد دداب؛ فالشد ددهداء والفد ددالحون فد ددي عليد ددين،

النددار ،وهددذا مدديالد حيدداة جديدددة تُشددبه حيدداة الشددع
والرددالمون بددأمر هللا فددي الد ّددرا األسددفل مددن ّ

بعددد

الرحدة
الضديم إلدى ا
اقتالا المحتل عن أرض وطنه ،ويؤكد توظيدق مفدردة المدراول التب ّددل مدن حالدة ّ
بعد هذه األحدا

أن استحضار ال ليلي لغة القرآن ،وتوظيفها فدي شدعره ُيشدير إلدى
المذهلة وال ي فى ّ
الكامنددة فددي الددنص

النفددين إ ولهددذا عمددد الشددعراء إلددى تفجيددر الطاقددا
عمليددة التفاعددل القائمددة بددين ّ
يشكل الم زون ال قافي لكل مسلم ،فحاوروه وتفاعلوا معده.إ 4فيقدول فدي قفديدةإ تحد
القرآني ،الذي ّ
شريط أسودإ :
َق أَر الصم ُ ِ
الص َمد
ود م َن ّ
َ ّ ُ
َص َمٌدَ ،ص َمد

َحد
َحٌد ،أ َ
أَ

الك َو ِارث
وح َد ِب َ
عب َت ّ
َش ٌ
ِمن َبَق َايا األ ِ
يخ ِفي َق َم ٍر
فوِة الّت ِار ِ
َرضَ ،حتى َغ َ
5
ِ
البَلد.
َتفّتت في َ

 .1انرر محمد القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ،م  ،2دار الكات

العربي ،القاهرة،1967،

 .2انرر :األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر ،مكتبة القادسية ،فلسطين،2002،

 .3القرآن الكريم :سورة الرحمن ،آية18ي

 .4إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
.5علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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كفوا أحد"،1
تُمّل اآلية وحدانية هللا عز وجدلإ قل هو هللا أحد ،هللا الصمد ،لم يلد ولم ُيولد ،ولم يكن له ا
ظفهددا
تؤكددد اآليددة جددوهر عقيدددة التوحيددد ،وقددد اسددتلهم الشدداعر المعنددى الددداللي والنفسددي لهددذه اآليددة ،وو ّ
كمددا ّ

لتوضيح معناه ،فأرض فلسطين ال تقبل القسمة على ا نين فهي أرض واحدة لشع واحدّ ،توحدد وتمداهى
ويؤكددد اإليقدداا المنب ددم مددن
بهددا مهمددا حد ّدل بهددذه األرض مددن ك دوار ونكبددا فهددو صددامد علددى أرضددهاّ ،
اللدذين يتحّلدى بهمدا أبنداء األرض ،كمدا أسدهم تسدكين حدر

الفمدي العزيمة وال ّبدا
الجناو
الفمود_ ّ
ّ
دوعيا ل بددا
دأن القافيددة السدداكنة تشد ّدكل معد ً
الددروي فددي إضددفاء جددرو موسدديقي علددى القفدديدة ،وكد ّ
دادال موضد ً
الشع

وبقائه على أرضه.

وفي قفيدةإ الكناية مقتلي ولسانيإ يقول الشاعر:
ِ
ِِ
صف:
الو ُ
َه َذا َج َسدي األ ََولَ ،ه َذا َقفصي األَولَ ،ه َذا َ
ِ
ِ
ِ
ذرُة
يلَ ،قَناديلَ ،فَيا أَيتها الِب َ
يلَ ،قناَد ٌ
َقناَد ٌ
ُشّقينيِ :من ًلَ أَسماء َلهم ِ
اسميَ ،و ِمن ًلَ
َ َ ُ
طِني:
ط َن َل ُهم َو َ
ال َل ُهم َشكلِيَ .و ِمن ًلَ َو َ
أ َ
َشك َ
ود ُةَ ،ه َذا َصوِتي
الم ُ
وؤ َ
َيا أََي ُتها َ

2

بااأي ذنا ٍاب ُقتلاات " ،3وقددد
ُيالح د فددي المقطوعددة استحضددار الشدداعر لقولدده تعددالى :إ وإذا المااوءودة ُساائلتّ ،
الفدغار دون ذند  ،فهدذه
استحضرها هذا االستحضار مسبوًقا بياء ّ
النداء للحديث عدن قفدص قتدل األطفدال ّ
البذور الفغيرة ُدفند

قبدل أن تدرا ندور وطنهدا ،وانطفدأ

قناديدل األمدل التدي كاند

تحملهدا لمسدتقبل الدوطن،

هامددة فددي القفدديدة الفلسددطينية التددي تُبدّدين
وتددرا الباح ددة ميسددون أبددو عددودة ّ
أن الطفددل الفلسددطيني احتد ّدل مكانددة ّ
المتكرر ما جعل صورته جزًءا جوهرًيا فدي النسدي الفندي
معاناة األطفال من قسوة اللجوء وفقدان الحلم والقتل
ّ
4
داء ،وعمًقدا فدي الداللدة ،لك ّدن اإلحسداو بدالمو
العضوي للقفيدة المعاصرة .وقد أعطى التوظيق المعنى إيح ً
وتحول الحدزن علدى قتدل األطفدال دون ذند إلدى غضد دوري ،فددماء هدؤالء األطفدال
تحول إلى حقدّ ،
واأللم ّ

القوة وسيلة الستعادة الحقوق.
ستروي تراب الوطن لتكون لغة ّ

وقددد أضددفى تند ّدوا التنددا

داال علددى الدّدنص ،وإ ارئده بدددالال ٍ ومعد ٍ
دان إيحائيددة تزيددد
القرآنددي واإلك ددار مندده جمد ً

 .1القرآن الكريم :سورة اإلخال

 ،آية 4-1ي

وتقوي خيوط نسيجه.
من براعة المشهدّ ،

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة،ج،1
 .3القرآن الكريم :سورة التكوير ،آية8ي
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ان
َل ِك ّن األ َ
َحز َ

الدمِ
َت ُدق ِج َد َار ّ
ِ
ار ِفي َق ِ
الرحمِ
ق ِج َد اا
َت ُد ّ
لب ِج َد ٍار في ّ
ِ
بز َلم َيلَق َفها َف ٌم
سرِة ُخ ٍ
َوِفي ك َ
اح ُة َضّيَق ٌة ِجًّدا
الس َ
َو ّ

ِ
ان
الب َشُر ّ
جع ُ
َوالث َير ُ
ان أَو َ
الش َ
اسي ٌة ِفي الم ِ
سو ِ
وت
ََ
َ
ِ
ال
لماَ َذاَ ،و َ
الح ُ

ُترّتب ِفي ِ
ان،
السّر األ َ
َحز َ
ُ
نت،
شت َح ِز َ
َفإن ِع َ
َوإِن ِم ّت َح ِزَن َت،

جه َك َوح ُل الجذًلَن
صر َك َسا َو َ
اء الّن ُ
وإِن َج َ

نزلد

1

النفددر فددي فددتح مكددة وهددو مددن الفتددول العريمددة التددي ُكسددر فيهددا شددوكة الكفددر وكاند
سددورة ّ

نقطددة

2
فالشداعر يعدي فدي قد اررة نفسده
تحول في تاريي األمدة ،وإضدافة النفدر فيهدا إلدى هللا أفداد تمامده وكمالدهإ ّ ،
ّ
دق الحددزن علددى
ّ
أن آ ددار الهزيمددة ال بد ّدد أن تددنعكس علددى مشدداعر أبندداء الشددع الفلسددطيني الددذين أرهقهددم ّ

جددارإ وفدي ظدل هدذا االحدتالل تغددو الحيداة والمدو

جدران قلوبهم،إ ندق جدار الدم ،ندق جدا ار في قلد

سد ّديان ،إفددال قيمددة لحيدداة ُي د ّديم فيهددا الحددزن براللدده علددى الددوطنإ ،3ويبددرز هنددا التنددا

أيضددا مددع
األدبددي ً

غسددان كنفدداني إ رجددال فددي الشددمسإ التددي تسدداءل أبددو ال يددزران فددي نهايتهددا لمدداذا لددم يد ّددقوا جدددران
روايددة ّ
أن
العمدال ،وفدي هدذا داللدة علدى ّ
ال ّزان في محاولة من أبي ال يزران تبرئة نفسده مدن جريمدة قتدل هدؤالء ّ

المناضددلين ،لكد ّدن تك درار أسددلوب الشددرط فددي
للشددجعان و ّ
تتسددع إال ّ
أرض قلسددطين ال ّ
الش درفاء مددن أبنائهددا ُ
مدعم ٍدة بتندا قرآنددي يتجّلدى فددي قولده تعدالى :إإذاجاااء نصاار هللا
نهايتده ينقدل المتلّقددي إلدى أجدواء حاد ددة ّ
ّ
4
أن كل خائن لهذا الوطن سيغرق في وحل ال ذالن ،وسي سر كدل مدا حققده مدن مكاسد
والفتح" ّ ،
ليؤكد ّ
على حساب مفلحة الوطن وشعبه.

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
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ال ّتناص مع قصص القرآن الكريم
تُعد ّدد ش فدديا

دتمد مددن قففددهم
الرسددل مددن أهددم مددا اتكددأ عليدده ال ليلددي فددي أشددعاره ،واسد ّ
األنبيدداء و ّ

دروسددا م تلفددة ،منهددا مددا يتقدداطع معناهددا مددع عفدرنا الحددالي بشددكل أو بد خر ،ومنهددا مددا يحمددل داللددة
ً
متسدعة الفضداءا  ،كمدا ش ّدكل
الشعرية فتكتندز القفديدة بمددلوال
الشاعر على أبياته ّ
رمزية ُيسقطها ّ
ّ
ألمدا عدن ألدم
عبدر بهدا ّ
هذه القفدص وسديلة ُي ّ
الشداعر عدن إحساسده ب قدل الواقدع الحاضدر الدذي ال يق ّدل ً
األنبياء أ ناء نشرهم الدعوة .

نوح
ومن القفص التدي اتكدأ عليهدا ال ليلدي فدي هدذا البداب إ قفدة ندولإ عليده السدالم التدي تكدرر سد
مر
ّا

من خالل آلية الدور ،فيقول في قفيدته إ صرخةإ:

أجيبي،
يا ِّ
سيد َة الدنيا ،

ط الورقة
هل تسق ُ

كي يكو َن للشجرِة بعدها
وفان أخضر؟
ُ
ط ٌ

ق المدين ُة
هل تحتر ُ

ِ
بأكمله
وطن
يولد ٌ
كي َ
أجيبي

ِ
األجوبة الشافية
ياسيد َة

1

بدايددة يكشددق توظيددق الشدداعر لمفددردة إ الطوفددانإ العددذاب الددذي لقيدده قددوم نددول عليدده السددالم ،فقددد ورد
أن ق دوم نددول امتددازوا بعنددادهم وإص درارهم علددى الشددرا بدداي ،فددأغرقهم هللا فددي الطوفددان
عنددد ابددن ك يددر ّ
سببا في تطهيدر األرض مدن هدؤالء
ونجا نول ومن معه على ظهر السفينة من األذا ،وكان الطوفان ً

2
طالبدا منهدا أن تعطيده جو ًابدا
الكفرة المشركين ّ ،
يوجه الشداعر سدؤاله إلدى أرض فلسدطين إسديدة الددنياإ ً

شافًيا إن كان بإمكان الشع

طهدر
الفامد أن ُيسقط ورقة هذا العدو
ويطهدر األرض مدن ظلمده كمدا ّ
ّ
ّ

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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 .2ابن ك ير الدمشقي :قفص األنبياء ،دار الفكر ،بيرو ،1992 ،

36

168

الطوف ددان األرض م ددن أفع ددال المش ددركين ،وك ددي يول ددد وط ددن جدي ددد ي ددنعم باألم ددان واالسد دتقرار ويعك ددس
عم ددا س ددبقها،
توظي ددق الفع ددل إيول دددإ م ددع الل ددون إ األخض ددرإ الرغب ددة ف ددي التج دددد والب دددء بحي دداة ت تل ددق ّ
ددده مدع االحددتالل مددا بقددي علددى
فالقفددة فددي صددميمها ّ
تتركددز حددول فكدرة المقاومددة والفدراا الدددائم وتجد ّ
هذه األرض .وتشي البنية اللغوية التي اسدتند إليهدا ال طداب الشدعري علدى إلحدال شدديد للوصدول إلدى
الهد

المراد؛ ففي انتقاء الشداعر ألسدلوب الندداء واالسدتفهام فدي قولده إياسديدة الددنيا ،ياسديدة األجوبدة

الشافية ،أجيبيإ إبراز للضديم الدذي يمدر بده الشدع

ال ارسدق تحد

مرّلدة طواغيد

العفدر ،لكنده مدع

ذلددن ال ييددأو مددن الكفددال الدددائم لتحقيددم الحلددم ،ووالدة وطددن جديددد ُيشددرق فجدره بنددور الحريددة ،إتكشددق

السددمة المتم ّلددة فددي صدديغة االسددتفهام عددن وقفددة تأمددل ضددرورية ،تعقددد فيهددا الددذا
المتّلقدديإ الشددع إ تت ّلددم مددن خاللدده الحيدداة مددن قل د

ار مددع
الشدداعرة ح دو ًا

المددو إ ،1وفددي قفدديدة أخددرا حمل د

عن دوان إ

هذيانإ يستحضر الشاعر قفة الطوفان بقوله:
هذيان يا موًلنا؟ هذيان
ٌ
بأس،
تكبر أو
تصغرً ،ل َ
ُ
فالطامة ُ
ّ
ولكن الميزان
ّ

قيل،
ًل
ُ
ينقلب ،كما َ

يصعد من حفرته اإلنسان
وًل
ُ

ِ
األزمان
اليب
وًل
ُ
تنفلت دو ُ

قيل،
كما َ

طوفان...؟!
وًل يأتي ال ُ

2

يأتي هذا المقطع متوافًقا مع ردية الشاعر التي يأمل ب ّها للمتلّقي في كل وق
والتح د ّددي رغ ددم ص ددعوبة الوض ددع والر ددرو

الفدمود
وهي ضرورة ّ

يؤك ددده توظي ددق الش دداعر لمف ددردة الطام ددة مقترن ددة
وه ددذا م ددا ّ

در فدي نايدا المقطوعدة الشدعرية
بالطباق إ تكبر أو تفغرإ ،يلي ذلن تكدرار حدر النفدي إالإ أربدع م ّا
إن داللددة النفددي التددي
ّ
ليؤكددد الشدداعر مددن خاللهددا ضددرورة انتفددار الحددم وظهددوره مهمددا طددال الزمددان،إ ّ

تشير إلى الحاضدر ،ال تحمدل وع ًددا بتحقدم ال دورة ،بدل تعمدل علدى تفريدغ المسدتقبل مدن إمكانيدة تحقدم

1
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .إبراهيم نمر موسى :شعرية ّ
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج213_212 ،2

37

351

قاطعدا عددن المتددرفين مددن أبندداء هددذه األمددةإ ،1وقددد جدداء اسددتدعاء قفددة
نفيدا
ال ددورة فيدده ،وينفددي حدددو ها ً
ً
وي بدره أن العددالم منددذ
نددول عليدده السددالم والطوفددان الددذي عاقد هللا بدده قومدده لينيددر الد ّددرب أمددام القددارئ ُ
السد ديطرة عل ددى
ق ددرون طويل ددة حتّ ددى وقتن ددا الحاض ددر يس ددير عل ددى مند دوال واح ددد ه ددو رغب ددة األقوي دداء ف ددي ّ

تتغيددر ،وعددذاب هللا
دإن مفدديره الددزوال ّ
الضددعفاء ،لكد ّدن الرلددم وإن انتشددر فد ّ
ألن م دوازين العدددل ابتددة ال ّ
استمر نول بددعوة قومده مدا ُيقدارب إتسدعمئة
المؤكد ّأنه سيأتي يوماً ما ،فقد
وإن تأخر إ الطوفانإ فمن
ّ
ّ

عاما قبل أن يأتي الطوفان ،إ وتتشكل صيغة الت الق أو التعارض بدين مدوقفين أو قسدمين
وخمسينإ ً
دتندا فددي ذلددن إلددى
للض ديم ،مسد ً
مددن أقسددام األمددة ،يم ددل القسددم ال دداني حركيددة الف دراا و بوتدده ورفضدده ّ
ماضدديه الحضدداري المجيددد ،ومسددتقبله الواعددد المددأمول ،ويمّ ددل القسددم األول نقددي

هددذه الدددالال إ،2

فإن الشداعر يأمدل أن تكدون
الفالحين من قومه ّ
وكما كان الطوفان نقطة ّ
تحول وتبدل في حياة نول و ّ
تحول في حياة أرض فلسطين.
الفبر واّلفمود نقطة ّ
يوسف

السدالم التدي تكدرر إ ا نتدين
من القفص التي استلهمها ّ
الشاعر في قفدائده قفدة إ يوسدقإ عليده ّ
و ال ددينإ م درة فددي دواويددن ال ليلددي الشددعرية ،وقددد وصددفها إ سد ّديد قط د إ فددي كتابدده ظددالل الق درآن ّأنهددا

الرسل والتلمديح بدالم رج المكدروه الدذي يليده الفدرج المرغدوب،
إاإليحاء بمجرا ّ
سنة هللا عندما يستيئس ّ
جوهدا تتدنّفس،
اإليحاء والتلميح الل ّذان تُدركهما القلوب المؤمنة ،وهي في م دل هدذه الفتدرة تعديش ،وفدي ّ
فتتذوق وتستشر وُتلمح اإليحاء والتلميح من بعيدإ.3
ّ
فوهة الجرلإ:
يقول ال ليلي في قفيدة إالفعود من ّ
َحتى ًل نسُقط في البئر،

فيأخذنا التجار

سلعا ...و حكايا !
سلعا ،ا
ا
فالكلمات ذهول...

الطعنات طبول...
فارغة،
 .1إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2المفدر السابم:
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 .3انرر :في ظالل القرآن،ج ،1م ،4ط ،3دار إحياء الت ار العربي ،بيرو  ،لبنان،1982،
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مَلى
بالوطن المقتول !
كل قاتل،
قابلت ّ

وعدت بالدم على قمصان البلد المهزوم...

كان في جلدي ثقوب الرصاص.
أفرد الشاعر بع
عنهددا؛ ليلف د

1

الدوال النغمية في أجدزاء مسدتقلة بدالرغم مدن أنهدا أجدزاء مدن األبيدا

نرددر القددارئ إلددى دالال

متعددددة مددن خاللهددا ،إويفيددد توزيددع الوحدددا

التدي ُففدل

الفددوتية التعدددد

كل واحدة منها في مركز الردية البفرية التي تُ ير اإلحساو المشوب بالحزنإ،2
والتقسيم ،وتضع ّ

ويبددرز توظيددق الشدداعر لعبددارة إ نسددقط فددي البئددرإ الحفددر التددي ُيحدداول االحددتالل إيقدداا أبندداء الشددع

الفلسددطيني بهددا لتّتحددول أرضدده إلددى سددلعة تُبدداا وتُشددترا أمددام عينيدده ،وترسددم عبددارة إ الطعنددا

طبددولإ

مدددا الغدددر وال يانددة التددي يتعد ّدرض لهددا أبندداء الشددع ؛ فالطعنددة ال تددأتي إالّ مددن ال لددق وهددي داللددة

رمزية على المؤام ار التي تُحاا ضده لقتل أبنائه،
وتتوافم هذه الرديا مع دالال
ي دا أبددي إ فكان د

ش فية يوسق عند الشاعر محمدود درويدش فدي قفديدته إأندا يوسدق

دوعيا لحالددة اإلنسددان المقتددول ،الددذي ت ّلددى عندده إخوتدده ،ومارس دوا ضد ّدده
م عد ً
دادال موضد ً

بفورة عملية القمع والنفي والقتلإ ،3وتتضافر هذه الدالال

مدع أسدماء المفعدول إ المقتدول ،المهدزومإ

أن هناا من ُيحاول قتل الوطن وتشدريد شدعبه ،لنفدبح أمدام بنداء فندي متكامدلُ ،يحيدل إلدى
التي ّ
تؤكد ّ
عد دوالم وش ف دديا

له ددا حض ددورها الفاع ددل عل ددى المس ددتوا ال ددديني ،والت ددي تتش ددكل م ددن خالله ددا مأس دداة

اإلنسددان الفلسددطيني المنفددي والمطددارد فددي كددل بقعددة مددن بقدداا العددالم ،وتُرهددر عمددم الفددراا الوجددودي
4
وي ير الطبداق بدين مفردتديإ فارغدة ،مدأاإ االنتبداه إلدى القضدية األساسدية
ضد االحتالل الفهيوني ُ ،

التددي تدددور حولهددا التجربددة الشددعرية لإللحددال علددى قضددية الشدداعر الوطنيددة ،ووصددق معاناتدده وتعددذي

المحتل ألبنائه في كل مكان ،إ قوب الرصا

 ،الدم إ.

ويقول الشاعر في قفيدة أخرا:
الجب
أظن أّني نز ُ
ّ
لت إلى ُ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

60

 .2خضر أبو جحجول :التشكيل الجمالي في شعر سميح القاسم287 ،
3
.إبراهيمنمرموسى:شعريةالمقدسفيالشعرالفلسطيني،ص143
152
 .4انرر :المفدر السابم،
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خاليا من األسئلة
تب أعضائي المف ّككة
ّأر ُ
مهل
على ٍ

احدا
وأ
احدا و ا
ُصافح إخوتي القتلة و ا
ُ

قبل ُع ِ
بورهم بي إلى النسيان
َ

1

فدي توظيددق الشداعر لعبددارة إ نزلد

طا منده للضددوء علددى
إلدى الجد إ رمد ًا
دز لفلسدطين المحاصدرة ،وتسددلي ً

ضد الشع
سياسة االحتالل وممارساته ّ

الفلسطيني فقد قتل الشع

طدع أواصدر الدبالد
وشرد أبناءه وق ّ
ّ

المفككةإ ،وقد ربط الشاعر بدين مفدردا
بداللة قول الشاعر إ أعضائي
ّ

إ إخدوتي ،القتلدة ،النسديانإ مدا

ويسددهمون بشددكل أو ب د خر فددي
ّ
يؤكددد لومدده وعتبدده الدددائم علددى إخوتدده العددرب الددذين يتناسددون قضدديته ُ

إن افتقار داللة إخوة_ إخواني إلدى الك درة وآصدرة الددم أو النسد  ،جعدل مدن كلمدة
تعميم مأساته ،إ ّ

إخددوةي فددي الدّدنص بددؤرة مركزيددة وإشددعاعية ،تددوحي بعمددم المأسدداة التددي يعيشددها اإلنسددان الفلسددطينيإ،2

لكن الشع
ّ

متسامحا مع إخوتده العدرب ،فكمدا عفدا يوسدق عدن إخوتده وصدافحهم،إ
الفلسطيني ما زال
ً

طدى آ ارهدا بالفدفح الجميدل عنددما طلد
يعا صفحة الماضي األسدود ،وغ ّ
وطوا سر ً

مدن إخوتده الدذين

أرادوا قتلدده فددي البدايددة أن يحملدوا قميفدده ،ويلقددوه علددى وجدده أبدديهم كددي يرتدّدد إليدده بفدره ،وعندددما اشددتّم
والدهم ريح يوسدق عداد إليده بفدره بدإذن هللا ،دم أخبدروه بمدا جدرا بيدنهم وبدين أخديهم يوسدق ،وطلبدوا
مندده المسددير معهددم ليلتددئم شددمل األس درةإ 3.وكددذلن الفلس دطيني مددا ازل د

لديدده القدددرة علددى المفددافحة

وي يدر استحضدار قفدة يوسدق مدع
والتسامح بالرغم من الجرال التي ّ
تعرض لها من خيانة إخوته لهُ ،
ٍ
أهمهددا عددودة الفلسددطيني المشد ّدرد رغددم تكالد األعددداء ضد ّدده بكددل وسددائل القهددر
إخوتدده تددداعيا ك يدرة ّ
والغدددر بداللددة قددول الشدداعر إ ّأرتد إ التددي تحمددل معنددى التفددميم واإلرادة القويددة علددى تحقيددم النفددر،
وترتي

األمور كما كان

قبل سطوة االحتالل على أرض فلسطين.

أهل الكهف

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
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 .2إبراهيم نمر موسى :تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر ،عالم الكت
 .3ابن ك ير الدمشقي :قفص األنبياء،

156

40

الحديث ،األردن،2013 ،

93

استدعى علي ال ليلي قفة أهل الكهق إأربع عشرإ مرة في دواوينه الشدعرية ،فدي محاولدة منده لدربط
أحدا ها بما يدور في وقتنا الحاضر ،ومن األبيا

التي ظهر فيها القفة قوله:

أبحث عنك،
ِ
الكهف
طحلب
عالق ا في ُ
وعالق ا في غرور األنجمِ
سابق
وعالقا في موت
ا
ٍ
ًلحق
موت
وعالقا في ٍ
ٍ

وعالق ا في الخوف و ِ
السهر

و ِ
الخيال واألحز ِ
ان

ورد

1

فددي الق درآن الك دريم قفددة أهددل الكهددق وفسد ّدرها فددي كتابدده ابددن ك يددر بحدي دده عددن الكهددق وهددو

المغددارة الكبي درة التددي كاند

فددي منطقددة الددرقيم الددذي نددام فيدده الفتيددة فت درة طويلددة مددن الددزمن وضددرب هللا

2
نيامدا كدداألموا
علددى آذانهددم  ،ويدربط الشدداعر فددي هددذه المقطوعددة بددين حددال أهددل الكهددق الددذين كددانوا ً
وبددين وضددع العددرب الحددالي ،فالشدداعر هنددا ُي اط د منددذ بدايددة المقطددع أخدداه العربددي قددائالً لدده :إأبحددث

طا بعنوان القفيدة منذ إ أربعين سنة ونيقإ ،لكني لم أجدا فقد كند
عننإ مرتب ً

عالًقدا كأهدل الكهدق

في مغارتن تنتقل حياتن من سنة إلى أخرا ما بين مو سابم إلى مدو الحدم ،تت ّدبط فدي ال يدال
والسهر والحزن وال و والغرور غير قادر على تقرير مفيرا ،فوجده الشدبه بدين حدال العربدي اليدوم
وأهل الكهق هو السدبا

والرقدود دون عمدل شديء لده قيمدة ،ويشدي تكدرار اسدم الفاعدل إ عالًقداإ بتعّلدم

تشوه ماضيه العريم /سياق القفيدة.
العربي بأمور ّ
ويتأكد هذا المعنى في قفيدة أخرا حمل عنوانإ خسران من أهواإ:
ّ

القارعون طبولهم
لكنهم
في كهفهم
سيان ،إن قرعوا

وإن سكتوا على الليل البهيم
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
 .2انرر :تفسير القرآن الكريم ،ج،3
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مان هل عبروا إليك،
ُ
سألت :يا ر َ

وهل رموا في النار ،بعض قيودهم؟

1

دلوبا ُيددوحي بدداأللم الددذي
تشد ّدكل بنيددة التضدداد التددي و ّ
ظفهددا الشدداعر فددي قولدده :إن قرع دوا ،وإن سددكتوا أسد ً
يسكن قل

أن خطابداتهم وشدعاراتهم التدي يعلدو
الشداعر مدن الوضدع الدذي يعيشده العدرب اليدومّ ،
ليؤكدد ّ

صوتها إكالطبولإ ال قيمدة لهدا ،فهدم إن تحدد وا وإن سدكتوا إ سديانإ ،وتشدير عبدارة إ الليدل البهديمإ إلدى
دأنهم ني ددام ف ددي كهفه ددم ال دور له ددم،
الرل ددم الش ددديد ال ددذي يلق دداه الع ددرب نتيج ددة س ددكوتهم واس ددتكانتهم وك د ّ
ويتسدداءل الشدداعر عددن إن كددان ه دؤالء القددارعون الطبددول قددادرين علددى الددت لص مددن بع د

قيددودهم،

النار ولو بعد زمن بعيد.
ورميها في ّ

يونس

اتكأ الشاعر في قفائد أخرا على قفة يونس عليه السالم حيث تكرر إإحددا عشدرةإ مدرة؛ إل دراء
متع د ّدددة ف ددي ك ددل ب دداب ،فف ددي قف دديدة إ

متنوع ددة تُض ددفي عناص ددر وتددأويال
تجربتدده الش ددعرية ب دددالال
ّ
تضاريس من الذاكرةإ يرهدر استحضدار الشداعر لقفدة إيدونسإ عليده السدالم ،فقدد ورد عندد ابدن ك يدر
أن هللا عد ّدز وجددل عفددا عندده ،ولفردده
أن الحددو الددتقم يددونس عليدده السددالم فلبددث بداخلدده مد ّددة طويلددة ّإال ّ
ّ

2
دبحين للبددث فددي بطندده إلددى يددوم
الحددو مددن بطندده  ،حيددث نددزل قولدده تعددالى إ فل دوال ّأندده كددان مددن المسد ّ

قائال:
ظق الشاعر قفة هذا
ُيبع ونإ ،3وقد و
ّ
محوًال دالالتها الدينية إلى سياسية واجتماعية ً
النبي ّ
ّ
الضلع
الض ِ
لع َت َغل َغ َل ِفي ّ
َت َال َقيَنا َك ّ

خر ُج ِمن َب ِ
الحوت
َأر ُ
طن ُ
َيت َك َت ُ
ِ ِ
ظة ِفي
يدَ ،و
المح ُفو َ
يني َك  ،ال ِب ُ
َ
َوُتمطُر في َع َ
بصمتك َ
4
َد َ ِ
شب خضراء
زمة ُع ٍ
فت ِرهمُ ،ح َ
الشدداعر بددين المعطيددا
يدربط ّ

الدينيددة مددن حيددث إ الد ّذن  ،الدّددخول فددي بطددن الحددو إ وسياسددة العفددر

لشد انتبداه المتلّقدي ،فهدذه المقطوعدة تتقداطع مدع قفدة يدونس مدن ناحيدة االسدتقرار
في وقتنا الحاضرّ ،
في جو

تعرض
الحو  ،فالش فية في النص الد
يني التي ّ
ّ ّ

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
 .2انرر ابن ك ير :تفسير القرآن الكريم ،ج،4

 .3القرآن الكريم :سورة الفافا  ،آية 144ي

 .4علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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للحفدار وال دو

مدن الردالمُ ،يقابلهدا

الشددع
الشددعر ّي إشددارة إلددى واقددع مريددر ُيعدداني مندده ّ
فددي الددنص ّ

الفلسددطيني المحاصددر ،فددذنوب الك يدرين

ومطامعهم الش فية واستسالمهم لوسوسة الشيطان في معردم األحيدان هدي التدي أدخلد

جو

ِّ
ع ٍ
مغتفد
ددو

مدن ندور الحريدة واألمدان ،فدالجو

حاصدر الدوطن وحدرم الشدع

بالضدديم مددن واقددع ح دزين ،لكد ّدن هددذا الجددو
فيدده ش فددية ّ
الشدداعر ُيددوحي ّ

الدوطن فدي
الدذي اسدتقر

يتددأّلق مددن قددوا متناقضددة

ويمكدن الدربط بددين هدذه األمددور بواقعنددا
تجمدع بددين إالق ّدوة والضددعق ،األمددل بدال روج ،دوام االسددتغفارإُ ،
ضددحون مددن أجلدده
وي ّ
دالقوة واألمددل يمّلهمددا ال ّ دوار والمناضددلين الددذين ُيدددافعون ع دن وطددنهمُ ،
الحددالي ،فد ّ
الضعق ُفيمّله المت اذلون الدذين ُيعلدون مدن مفدالحهم الش فدية علدى حسداب
بالغالي و ّ
أما ّ
النفيسّ ،
وتعد العدودة إلدى هللا والتمسدن بمدا دعدا إليده أهدم سدبل النفدر وال دروج
مفلحة الوطن وأبناء ّ
الشع ّ ،
من الضيم.
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المبحث الثاني
التناص التوراتي
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اتك ددأ عل ددي ال ليل ددي عل ددى توظي ددق الرم ددوز التوراتي ددة ف ددي ش ددعره لتحم ددل رس ددائل م تلف ددة ،وت دددم ردي ددة
الشدداعر قضدديته الوطنيددة وتجربتدده الشددعرية ،ومددن هددذه الرمددوز اآليددا

التوراتيددة العامددة ،والش فدديا

التوراتية.
يتجّلددى التن ددا

الت ددوراتي ف ددي قف ددائد الش دداعر مددن خ ددالل مس ددتويين ،أولهمد دا :اس ددت دام الرم ددز باسددمه

وتتوزا هذه التقسيما
الدور الذي تقوم به،
ّ
المباشر أو ّ

بددالرغم مددن قّلددة توظيددق التنددا

التددوراتي إالّ ّأندده ال ينبغددي إنكددار قدددرة الشدداعر فددي دم د النفددو

الت ددوراتي ف ددي بني ددة ال ددنص ،م ددا أكسد د
األصوا

وحواره معها داخل القفيدة.

مسلسل

اسم الديوان

حس

السياق لرديا الشاعر.

تجربت دده الش ددعرية بع دددها الوج ددودي ،وأفس ددح المج ددال أم ددام تع د ّددد

يبين التناص التوراتي في شعر علي الخليلي وكيفية توظيفه
جدول رقمّ :2

اإلشارة التوراتية

عاااااااااااادد

المسااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية
جزئي

.1

تضاريس من الذاكرة

.2

جدلية الوطن

رقم سبعة

.3

وحدك ثم تزدحم الحديقة

آيات تواتية

.4

نابلس تمضي إلى البحر

.5

تكوين للوردة

.6

انتشار على باب المخيم

.7

الضحك من رجوم

كلي

آلية التوظيف

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

تقنية التوظيف
الدور

تآلف

جوليات

1

1

1

داود

2

2

1

4

4

4

4

1

1

1

1

تخالف

1
1

1

عامة
آيات توراتية

1

1

1

1

عامة
داود

1

1

رقم سبعة

1

1

آيات توراتية

1

1

1

1

1

1

1

1

عامة
يعقوب

1

1

رقم سبعة

1

1

-

-

-

1
1
-

-

1
1

-

-

-

-

-

الدمامة
.8

مازال الحلم محاولة خطرة

آيات توراتية

1

1

1

عامة
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1

-

.9

نحن يا موًلنا

رقم سبعة

1

1

1

داود

1

1

1

آيات توراتية

3

3

3

1
1

1
3

عامة
رقم سبعة

4

4

4

4

 .10سبحانك سبحاني

رقم سبعة

7

7

7

7

 .11القرابين إخوتي

رقم سبعة

5

5

5

5

-

-

-

آيات توراتية

1

1

 .12هات لي عين الرضا
 .13خريف الصفات

-

-

-

-

-

1

-

1

عامة
 .14شرفات الكالم

رقم سبعة

5

5

5

5

رقم سبعة

3

3

3

3

_ل ددم ُيك ددر الش دداعر م ددن توظي ددق التن ددا
توظيددق اآليددا

الت ددو ارتي مقارن ددة م ددع التن ددا

التوراتيددة العامددة إ مددانيإ م د ار  ،والش فدديا

ويالح عمر الربيحا
إإحدا و ال ينإ مرةُ .

القرآن ددي واإلنجيل ددي ،فق ددد ورد

التوراتيددة إ خمددسإ م د ار  ،والددرقم سددبعة

أن الشعر الفلسطيني عامة لدم يزخدر بهدذا التد ار بحكدم
ّ

العالق ددة العدائيد ددة المباشد درة بد ددين ال قد ددافتين ،وانتق ددال هد ددذا الع ددداء بطريقد ددة األ د ددر إل ددى الت د د ار ين العربدددي

واليهوديإ.1
ظف دوا
_عنددد الرجددوا إلددى رسددالة الدددكتوراه إلب دراهيم نم در موسددى ُيالح د
الشددعراء لددم يو ّ
أن أك ددر ّ
أيضددا ّ
ً
التناصددا

ظفدده إا نددين وتسددعينإ م درة ،وسددميح القاسددم
التوراتيددة بك درة باسددت ناء محمددود درويددش الددذي و ّ

الش ددعراء وإق ددامتهم ف ددي المجتم ددع
ويمك ددن تفس ددير ذل ددن إل ددى خفوص ددية هد دؤالء ّ
إإح دددا و م ددانينإإ م د ّدرةُ ،
ظف د
اإلسدرائيلي ،إضددافة إلددى ان دراط سددميح القاسددم فددي الحددزب الشدديوعي ،وقددد و ُ

هددذه ال قافددة لفددالح

أن
قل توظيفها عند ّ
الشاعرين توفيم زياد وراشد حسين وربمدا يعدود ذلدن إلدى ّ
القضية الفلسطينية ،كما ّ

النهايدة إلدى ردا الشدعراء ،ووسدائلهم
الشاعرين أنفا من توظيفها في أعمالهم األدبية ،ويعود األمر في ّ

الم تلفة في إيفال رسائلهم الشعرية.

 .1انرر :األ ر التوراتي في شعر محمود درويش ،دار اليازوري للطباعة والنشر ،األردن ،د، .
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-

آيات توراتية عامة
عمد الشعراء الفلسطينيون _ ومنهم علي ال ليلي_ إلى استحضار بع

التناصدا

مدن كتداب التدوراة

أساسيا في بنداء القفديدة ،فضدالً عدن
إ لتكشق عن أبعاد عميقة في تجاربهم الشعرية باعتبارها جزًءا
ً
أدبيدا مغرًقدا فدي
إخفاب ال طاب الشعري بديناميا دينية ولغوية وجمالية  ،على اعتبار التوراة ًّ
نفا ً
1
وتب ددرز تناص ددا
الشدداعرية والبن دداء األسددطوري والبن دداء الملحمدديإ ُ ،
أن
اليهددود ومعتقددداتهم ومحدداوالتهم الدائمددة تطبيددم مددا يد ّددعون أندده موجددود فددي ديددنهم وتددوراتهم ،كمددا إ ّ

علددي ال ليل ددي مددع الت ددوراة ص ددفا

التفاعددل الحيددوي بددين الد ّدنص التددوراتي والشددعر الفلسددطيني ،جعلدده ذا قد ّدوة تأ يريددة كبي درة فددي قدرتدده علددى

اإليحدداء والتعبي ددر عددن تجرب ددة فلس ددطينية وعربيددة وإنس ددانية شدداملة ،تس ددتمد أص ددولها مددن أس ددفار التددوراة

نفسدها ،لفضددح سياسدة االحددتالل الفدهيوني ،وتعريددة آ امده ومواقفدده غيدر اإلنسددانية ال ارجدة علددى كددل
القدديم األخالقيددة والدينيددة فددي تعاملدده مددع الشددع

الفلسددطينيإ ،2ومددن اآليددا

أرض العسدل واللددبن :استحضددر الشدداعر ال طداب التددوراتي بمددا يتناسد

ظفهددا الشدداعر ،إ
التددي و ّ

والرديدا الشددعرية فددي قفدديدتهإ

للزورق نهرإ بقوله:
ِ
هر،
ور ِق َن ٌ
ل ّلز َ
للِ ُغ ِ
صن ال َف ِائر َش َجَرة

الف ِ
مت ِحن ِ
يها،
َي َلق َ
سر َي َ ُ
اها َن ٌ
طرَة ف َ
َ
ذب
شر ُب ِمن َم ٍ
اء َع ٍ
َي َ
فح
الس ِ
َيا َع َس االَ ،لَباناِ ،في َّ
َت ِجيء وَت َ ِ
ف ال َفَرح:
ختط ُ
ُ َ
طان
ُهَنا َش َج ُن األَو َ

الض ِارب ِفي ال ُ ِ
الجَبلِية
نع ُ
طُرَقات َ
ُهَنا َك َ
ان ًّ ُ

مقدسددا
اللددبن والعسددل مددن أهددم ّ
اآليددا

3

الت دوراة فحس د

المعتقدددا

أن العسددل واللددبن مددن
ال دواردة فددي كتددابهم ّ

ال دواردة فددي أسددفار التددوراة ،حيددث جدداء فددي سددفر التكددوين ّأندده مددن الوصددايا العشددر فددي الكتدداب

 .1إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2المفدر السابم:

170

 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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المقدو :إ عندما غض
ّ

الرب على إسرائيل ،وأتداههم فدي البريدة أربعدين سدنة حتدى قضدى كدل الجيدل
ّ

الشددر فددي نبددي الد ّدرب ،فقل د
الددذي فعددل ّ

أصددعدكم مددن م ّذلددة مفددر إلددى أرض تف دي

يكشق هذا الكالم أطماا اليهود في أرض فلسطين ،واألسباب التي دفع

لبنددا وعسد ًدالإ،1
ً

إلى اسدتيطانها فهدي أرض

تفددي بددال ي ار  ،وفددي مجيددئهم إلددى أرض فلسددطين خطددق لكد ّدل مردداهر الفددرل والسددعادة التددي كان د
تغمددر األرض وسد ّدكانها قبددل سددطوة االحددتالل عليهددا ،فهددم يسددفكون الدددماء علددى األرض التددي تفددي
بددال ير ،لكددن األرض ِّ
تحد ّدن ألصددحابها الحقيقددين ،ولددذكرياتهم الجميلددة معهددا ،وفددي تك درار اسددم اإلشددارة
ّ

أهدل الدوطن فدي كدل مكدان،

تشدت
إهناإ ما ُيشير إلدى نائيدة مسدكو عنهدا وهدي إ هندااإ وهدذا ُيبدرز ّ
تبدل مراهر الراحة إلى تع بفعل ممارسدا
لكن بالرغم من األسى والحزن بسب
ّ

االحدتالل إالّ

أن األرض سدتعود ألهلهددا األصدليين وهدذا مدا يقتنفده توظيدق اسددم
ويؤكدد ّ
ّ
أن الشداعر مدا زال يتح ّددا ّ

الضداربإ ،وتتضدافر مفدردا
إكنعانإ أول من سدكن أرض فلسدطين مقترندة باسدم الفاعدل إ ّ

المقطوعدة

كالنسددور شددام ين،
ويددة إلددى وطددنهم ّ
الشددعرية مددع لوحددة إ الجبددلّ ،
النسددرإ لتفددق عددودة الالجئددين الق ّ
وتس دّلط الضددوء علددى اسددتحالة اقددتالا جددذور الشددع

مددن أرضدده فهددم ارس د ون فيهددا رسددو الجبددال ال

تؤّر فيهم الفعاب والنكبا .
ويقول في قفيدة إعن م يم صبراإ:
ولقد التقى صب ار باألنبياء و ِّ
الصديقين .قال له جبريل :أين تشاء

تكون .قال :وطني! قال :مستحيل يا صغيري .قال :وطني

فحسب! قال :ليس اآلن يا حبيبي! ثم أخذ بيده ،وطاف بها
الجنة ،درجة ،درجة ،ومنزلة  ،منزلة ،وسقاه عسالا ولبانا،
عنبا وتيانا ،وكساه الحرير والديباج .فلم يفرح صبرا .سأله
وأطعمه ا
إن عسالا في وطني
جبريل :لماذا ًل تفرح .قال :وهللا يا موًليّ ،

وديباجا
وحرير
اا
عنبا وتيانا
إن لبانا في وطني أطيب ،و ّ
أحلى ،و ّ
ا
إن ا

تسميه ،فأنا أعرفه ورب العالمين.
في وطني ..فقاطعه جبريل ،وقال ًل
ّ

2

يطم ددح الش دداعر م ددن خ ددالل استحض دداره الرم ددز الت ددوراتي أن يف ددق للق ددارئ ص ددورة الع دددو الف ددهيوني
الرددالم ،الددذي حد ّدول الددبالد إلددى جسددد ممد ّدزق وتنددا ر أبندداده فددي كددل مكددان ،فتوظيددق إصددبراإ يشددير إلددى
1
المقدو :سفر التكوين ،اإلصحال 32
 .الكتاب ّ
.2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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مجددزرة م د ّديم صددب ار وشدداتيال فددي لبنددان سددنة  1982التددي استشددهد فيهددا األبريدداء بفعددل ظلددم المحتد ّدل
ددرا،
وجبروت دده ،كم ددا ّ
الفد دديقين واستحض ددار إاس ددم جبري ددل أعر ددم المالئك ددة ق د ً
أن الح ددديث ع ددن األنبي دداء ّ
1
أن فلسددطين أرض
مهمتدده الددوحي ومددا فيدده حيدداة الندداو القلبيددة وهددي حيدداة اإليمددانإ داللددة دينيددة علددى ّ

األنبي دداء والف د ّدديقين والش ددهداء ،وق ددد ح دداول الش دداعر م ددن خ ددالل توظي ددق الحد دوار المباش ددر من ددذ بداي ددة
يؤكد حقه التداري ي فدي أرض بدالده ،ويرسدم للقدارئ صدورة الفدراا الجدذري علدى ملكيدة
المقطوعة أن ّ
أي شدديء
تمسددكه بأرضدده وال يشددعر بقيمددة ّ
األرض ،ففددب ار هددو نمددوذج لالجددئ الفلسددطيني الددذي ُيعلددن ّ
خارجه ددا؛ فالجن ددة بعي د ًددا ع ددن وطن دده ليسد د جن ددة ،والل ددبن والعس ددل وأ م ددن األش ددياء وأغاله ددا إ ال ددديباج،
الحريددرإ ال تُفددرل قل د

يؤكددده تك درار الشدداعرإ لددم يفددرلإ،
الالجددئ المحددروم مددن خي د ار بددالده وهددذا مددا ّ

ويزداد تأكيد المعنى بتوظيق أسلوب القسم ورب العالمين .وقد أضفى أسلوب الحوار علدى المقطوعدة
أن الحوار شدكل مدن أشدكال البنداء الشدعري الدذي
ك افة في التعبير وإ راء للمعنى ،وترا بشرا صالح ّ

ت رج بده القفديدة مدن غنائيتهدا الذاتيدة ،وفدم مدا يقتضديه موضدوا التجربدة الوجدانيدة ،إلغنداء التجربدة
وإبدراز جواند
حيا .2
تجسيدا ًّ
ً
ومن اآليا

مددن أجددل تجسدديد حركددة الواقددع اإلنسدداني والددذهني

الفدراا الحيدداتي فددي شددتّى المجدداال

ظق الشاعر علي ال ليلي إحددا مفدردا
التي ذكرها ال ليلي في شعره ،إ طوبىإ ،فقد و ّ

سددفر المزاميددر وهددي مفددردة إطددوبىإ التددي تكددرر ذكرهددا فددي سددفر المزاميددر،إ طددوبى للرج دل الددذي لددم
يسلن في مشورة األشرار ،وفي طريم ال طاة لم يبم ،وفي مجلدس المسدتهزئين لدم يجلدسإ ،3ويتندا
ال ليلي مع هذا السياق الديني في قوله:

ِ
المياه التي غسلتك
لكل
طوبى ّ
ِ
لكل البيوت التي آوت الجرح،
ّ

سبحانك الفرح المشتهى والعذاب!

تمرد لوُنك حّتى جمحت إليك
ّ
ائف تأكلني
أيت ال ّ
ر ُ
طو َ

والُقرى بذرة ،بذرة في دمي تزدهر
 .1انرر ابن ك ير الدمشقي :قفص األنبياء،
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 .2انرر :الفورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،المركز ال قافي ،بيرو ،1994 ،
 .3الكتاب المقدو :سفر المزامير ،المزمور1
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والقرى شعلة ،شعلة في دمي تستعر
والُقرى في طريقي شواهد.

1

يرمدز الشدداعر مددن خدالل هددذه المفددردة إلدى قداسددة هددذه األرض وطهارتهدا  ،وتعكددس مفددردا
الجددرل ،الفددرل المشددتهى ،العددذابإ مددع التنددا

القرآنددي إسددبحانإ حددال الشددع

الشدداعرإ

المع د ّذب الددذي يشددتهي

اسددا يضدديء طريددم
تحريددر بددالده والحفددول علددى الفددرل ،فقددد حدداول الشدداعر تس د ير كلماتدده لتكددون نبر ً
أيضددا التنددا األدبددي مددع قفدديدة الشدداعر محمددود
المتلّقددي ،ويفددتح نافددذة األمددل أمامدده ،ويبددرز هنددا ً
أن نهاية الطريم ال ّبد أن تكدون الوصدول إلدى مايسدمو الشدع
درويشإ طوبى لشئ لم يفلإّ ،
ليؤكد ّ

إلى تحقيقه وهو كسر القيود والتغل

على بطدش المحت ّدل ،وهدذا مايعكسده توظيدق ضدمير المدتكلم فدي

التمرد واالستبسال كي تزدهر وتستعر شدعلة النضدال التدي
قوله:إ رأي  ،دمي ،طريقيإ
ً
مؤكدا ضرورة ّ

تش ددهد الق ددرا عل ددى وجوده ددا من ددذ زم ددن بعي ددد ،وق ددد أخ ددرج الش دداعر مف ددردة إط ددوبىإ م ددن س ددياقها ال ددديني
ليضعها في سياق آخر وطني يرتبط بضرورة تحقيم النفر وزرا بذور األمل في نفس المتلقي.
ولددم يغفددل ال ليلددي عددن ذكددر إالتددوراةإ فددي إحدددا قفددائده باعتبارهدا مددن الرمددوز الدينيددة التددي اسددتعارها
الشاعر من الكت

السدماوية الد ال

أن أرض فلسدطين
إ القدرآن ،اإلنجيدل ،التدوراةإ؛ ّ
ليؤكدد مدن خاللهدا ّ

هي أرض السالم والت خي بين جميع األديان ،فيقول:
ُ ِ
ياس؟
هذه
األرض ق ٌ

ًل

َبَقاياَ؟
ًلَ

ظ ِائف؟
ات؟ َو َ
ِإ َمار ٌ
ِ
اث؟
هذه
األرض ُتَر ٌ
ُ
أي تو ار ٍة !
ّ
أناجيل !

ِ
مصاحف !

2

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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ال يتعامل الشاعر مع الرموز الدينية الد ال
علددى أرضددها الددديانا

وقداسددتها التددي حمل د

فحسد  ،وإن كدان يسدعى إلدى تفدوير أهميدة أرض فلسدطين
السددماوية ،فقددد ورد فددي سددفر الت نيددة إ حينمددا يجددئ جميددع

إسدرائيل لكددي يرهددروا أمدام الددرب إلهددن فدي المكددان الددذي ي تدداره ،تقد أر هددذه التددوراة أمدام كددل إسدرائيل علددى
مسددامعهم ،لكددي يسددمعوا ويتعّلمددوا أن يتق دوا الددرب إلهكددم ويحرص دوا أن يعمل دوا بجميددع كلمددا

هددذه التددوراةإ

1

ويؤكددد تكدرار إهددذه األرض تد ار إ المفارقددة التددي ُيحددس بهدا الشدداعر لتتبلددور معادلددة التمحددور ال ددوري حددول
ّ
عنف درين همددا ت د ار

الديانا
ّ

هددذه األرض العريددم ،وتجّليددا

على أرض الطهدارة والسدالم ،وخاصدة الفدراا الدديني بدين ال قدافتين اإلسدالمية واليهوديدة ،ويشدي

بتعج
تكرار اسم االستفهام ّ
إمددا ار

الواقددع المددزري الددذي يدددور عليهددا مددن ص دراا ب ددين

وألم الشاعر من ممارسا

االحتالل التي تحاول تقطيدع أرض الدديانا

ويؤكددد جمددال يددونس حتميددة عددودة الشددع
ووظددائقّ ،

العربددي الفلسددطيني إلددى أرضدده قاذًف دا هددذه

دذك ًار إيدداه بحتميددة التحددام أبندداء الشددع
الحقيقددة فددي وجدده الكيددان الطددارئ ،مد ّ
فلسطين.

إلدى

الواحددد فددي األرض العربيددة فددي

2

شخصيات توراتية
استحضددر علددي ال ليلددي بع د
وتحمددل دالال

الش فدديا

التوراتيددة فددي قفددائده التددي تتناس د

مددع التجربددة الشددعرية،

م تلفددة أراد إيفددالها إلددى القددارئ ومددن هددذه الش فدديا  :ش فددية النبددي دوادو يعقددوب

عليهما السالم.

_ داود
الس ددالم بش ددكل ب ددارز م ددن خ ددالل آلي ددة الق ددول ،فق ددد ورد
استحض ددر الش دداعر ش ف ددية النب ددي داود علي دده ّ
إالمزاميددرإ فددي عد ّددة قفددائد مددن دواويندده ،مزمددار داود ،أو مزاميددر داود ،وهددي مجموعددة أناشدديد ُكتب د فددي
تس ددبيح هللا وتحمي ددده كم ددا ورد ف ددي الكت دداب المق د ّددو ،3وم ددن ه ددذه المزامي ددر م ددا ُيع ددر ب مزم ددور الف ددرل

ب ددال ال

مد ددن المد ددو ي ،حي ددث ُيحكد ددى عد ددن ت د درنيم دع دداء داود ،الد ددذي جد دداء في دده إ احفرند ددي يد دداي فيد ددن

4
أيضا جاء في مزمور إ االتكال على الربإ لكبير المغنيين مزمور لداود :يارب :بقوتن يفدرل
احتمي إ  ،و ً

 ،وب الصددن كيددق ال يبددته جدددًا ،فيبددته ابتهاج دًا ،5ومندده ظهددر مفددطلح اآلال
 .1الكتاب المقدو :سفر الت نية ،اإلصحال 31

 .2انرر :لغة الشعر عند سميح القاسم ،مؤسسة النوري ،دمشم،1991 ،
3
المقدو :مقدمة سفر المزامير.
 .الكتاب ّ

4
المقدو :سفر المزامير ،المزمور 16
 .الكتاب ّ
5
المقدو :سفر المزامير ،المزمور 21
 .الكتاب ّ
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الموسدديقية التددي مددن

بالندداي والمزمددار ،سددبحوه بددد
شددأنها أن تُددبه الد ّدنفس أ ندداء التدرنيم :إسد ّدبحوا الد ّدرب ّ

وعودإ.

1

ورقددص سد ّدبحوه بربدداب

وقد استحضر الشاعرإ المزاميرإ في قوله:
َلما َقام يوس ِ ِ
ام ِته،
ّ َ ُُ ُ ُ
ف في قَي َ
ين الم ِ
وأ َ ِ
صب َع ُهم ِب َع ِ
اء،
َلقى ص َبي ُة ا ُلت ّج ِار ِإ َ
َ
َ
الق ِديم ُة و ِ
ولما َغ ِ
يد ُة ِفي
الجد َ
الس ُف ُن َ َ َ َ
َ
اصت ُ
َ ّ

َفان َفقأَت،

ور ِث
الم َ
الم ُ
عج ِم َ
َبَق َايا ُ
ير الّتي َقَتلت أَِبي ،و ِمن ع ِ
ِمن ع ِ
هد الم َز ِ
ام ِ
األئم ِة ِفي
هد
َ
َ
َ
َ
َ
اض الصالِ ِحين َ ِ ِ
العَل ِن
ط ال َخَرِائ َ
ين ِب ُك ِل َما َفَر َ
القانع َ
َ
الس ِر َو َ
ِرَي ِ ّ
ط َبيَنَنا ِب ّ

ط ِني
َو َ

2

دز بالد ّددالال ،
إن استحضددار المزاميددر يعكددس رديددا الشدداعر العامددة التددي يجددوو خاللهددا الفضدداء مكتند ًا
ّ
ففي البداية يستحضر الشداعر قفدة يوسدق عليده السدالم ،وغددر إخوتده لده وإلقائده فدي البئدر ،وحدي ده

دالل فتّد ٍ
داا ضددد
بعددد ذلددن عددن المزاميددر إب دراز لدددائرة الف دراا ،إوكيفيددة اسددتغالل كددل مددا هددو دينددي كسد ٍ
ّ
اإلنسانإ.3
يؤكدده توظيدق الشداعر لمفدردا
فتفير مزامير الرحمة والتسبيح وسيلة للقتل وسدفن ال ّددماء وهدذا مدا ّ

وتتعمم األبعداد الدالليدة مدن خدالل البعدد الزمندي ،فقدد
السر ،العلنإ،
ّ
إانفقأ  ،قتل إ ،مقترنة بالطباقإ ّ
ّ
داال علددى الد ّدزمن الماضددي ،بينمددا ترمددز المزاميددر إلددى ممارسددا
بقفددة يوسددق بفددفته ً
بدددأ الحددديث ّ

االح ددتالل ف ددي الحاض ددر ،فم ددا ُيبطن دده االح ددتالل م ددن ع ددداء داخل ددي لل د ّددين اإلس ددالمي ،تفض ددحه أفعال دده
ّ
ومقدساته.
ضد الشع
ّ
الراهرة على األرض ّ
إإن اكتن دداز األبي ددا
ّ

مفتوحد دا عل ددى ال د ّدداخل
خطابد دا
الش ددعرية بإش ددا ار توراتي ددة متع د ّدددة ،تجع ددل منه ددا
ً
ً

وال ددارج ،تتح د ّدول في دده القف دديدة إل ددى كش ددق ع ددن أبع دداد ال ددذاتين الفردي ددة والجماعي ددة ،ومأس دداوية الحي دداة
4
طغيانهإ.
الفلسطينية متمّلة في بطش االحتالل و ُ

1
المقدو :سفر المزامير ،المزمور.150
 .الكتاب ّ

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

176

 .3أحمد جبر شعث :األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر،

221

 .4إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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ويقول في قفيدة أخرا:
طان
ُهَنا َش َج ُن األَو َ
ِ
ِ
مز ِ
المقَل ِة
ام ُير،
مهام ُ
يز الفرس ،المزَنة ،يا ُهد َب ُ
َ
1
في التعب ،لسان األخرس في العي ،بكارة ما سوف يكون.
ّ
يتفاعل دال اسم اإلشارة إهناإ مع عبدارة شدجن األوطدان ُليوصدل للقدارئ أسدباب التمسدن بدأرض الدبالد
التددي تحمددل علددى أرضددها الرسدداال

السددماوية إ مزاميددرإ ،وتبددرز صددور الدددوال التعبيريددة إهدددب المقلدة

في التع  ،ولسان األخرو في العيإ؛ انفتال النسم الدداللي علدى فضداءا
اإلرهاق والتع

من النكبا

تعبدر عدن حالدة
متع ّ
دددة ّ

المتوالية على هذا الوطن ،وانتردار الالجئدين الطويدل إهندااإ العدودة إلدى

بالدهددم ،وتعكددس عبددارة إبكددارة مددا سددو

يكددونإ الغددد المشددرق الددذي يتأمددل الشدداعر أن يددرا نددوره فددي

وطندده ،وال مددار التددي يتمنددى أن يجنيهددا بعددد طددول العددذاب واالنترددار،إ ومددن خددالل حضددور المزاميددر،
تتب ّددا رديدة الشداعر العامدة التدي تكشدق عدن جددوا التندا

وضدرورته فدي القفديدة؛ مدن حيدث ّأنده

مشاركة في إبدراز أهدم معدالم الداللدة وتكدوين أبعداد التجربدة التدي تحداول تجسديد المفارقدة العرمدى بدين

اإلنساني والإلنساني.إ.2

_ يعقوب
يعد النبي يعقوب من أك ر األنبيداء الدذين ورد ذكدرهم فدي التدوراة ،وانعكدس هدذا االهتمدام بده إباعتبداره
ّ

األب المباشر ألبناء إسرائيل جميعاً ،لذلن لم تتُرا لحردة مدن حياتده دون أن تم ّدر دون الوقدو
خباياها واست ال نتائجهاإ ،3يسجل اإلصدحال ال دامس والعشدرون مدن سدفر التكدوين قفدة يعقدوب
علدى

مدع زوجتده رفقدةإ وكددان إسدحاق ابدن أربعدين سددنة لمدا ات دذ لنفسده زوجتده :رفقدة بند
إسددحاق إلددى الددرب ألجددل ام أرتدده ألنهددا كان د

داقر فاس دتجاب لدده الددرب ،فحبل د
عد ً ا

اآل ارمدي ،وصدّلى

رفقددة ام أرتدده ،وت دزاحم

الولدددان فددي بطنهددا ،وقددال لهددا الددرب فددي بطنددن أمتددان ومددن أحشددائن يفتددرق شددعبان ،شددع

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
 .2أحمد ج
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يقددوا علددى

شع

وكبيدر يسدتعبد لفدغيرإ ،1وقدد استحضدر الشداعر قفدة النبدي يعقدوب فدي قفديدته إ لدن يمدرواإ

قائالً:
مساح ٌة
تقوم من ِ
غبارها
ُ
ومن ِ
كبارها
ِ
صغارها
ومن
القدير
يقوم من قدرِته
ُ
كما ُ
البشير
ويصعد
ُ
ُ

في ِ
ِ
لطريق
أول ا

الطريق
ط
لن تسق َ
ُ
نسير
هاُ ...
نسير
هاُ ...

األخير
المشعل
و
ُ
ُ

ِ
األرض
يسطع في
ُ

األسير
فيعلو في إساره
ُ
الحصير
الفخار و
ويشر ُ
ُ
ُ
بار و ُ
الص ُ
ق ّ
2
ق
المخيمات
ُ
ُ
وتشر ُ

ربط الشاعر بين األبعاد الدينية في التوراة لقفدة يعقدوب وقضدية الشدع

الفلسدطيني المتندا رة فدي كدل

مكددان ،فداي أرسددل البشددير إلددى يعقددوب يبشدره بمولددد يوسددق ،وكددذلن الشدداعر يحدداول أن يكددون البشددير
يبشددر الشددع
الددذي ّ
لمفددردا

أن مسدديرته النضددالية سددتؤتي مارهددا ولددو بعددد حددين؛ فانتقدداء الشدداعر
الفلسددطيني ّ

إ ،تقددوم يفددعد ،لددن تسددقطإ وربطهددا باإلضدداءة والسددطوا وإش دراق الفد ّدبار والف ددار والحفددير

داللدة علددى القددوة والقدددرة علددى مواجهددة التحدّدديا

والمفدداع  ،والفددعود كالبشددير بقدددرة هللا لفددتح نافددذة

األمل على حياة جديدة تنتفر فيها اإلرادة والعزيمة على حيداة اإلهاندة واللجدوء ويسديطر علدى أرضده

بقدوة و بددا

بشدر يعقددوب بقولدهإ ويكددون نسدلن كتد ارب األرض وتمتددد
أن هللا ّ
وقدد ورد فددي سدفر التكددوين ّ

1
المقدو :سفر التكوين ،اإلصحال 25
 .الكتاب ّ
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج534 ،1
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وجنوبدا ويتبدارا فيدن وفدي نسدلن جميدع قبائدل األرضإ ،1كمدا يعكدس تكدرار الفعدل
شرًقا وغرًبا وشدماالً
ً
نسير بفيغة الجمدع المسدتقبلية ويشدرق مقترندة إبالمشدعل األخيدرإ إصدرار الشداعر علدى ال بدا وعددم
التراجع حتى النهاية لتحقيم األهدا

التدي يطمدح لهدا الجميدع ،ولدن يتحقدم ذلدن إالّ بالوحددة وتضدافر

دوما إلى تجهيل الجيل الجديد بحقوقه في وطنه وأرضه.
الجهود إلحباط خطط
ّ
المحتل التي تسعى ً

_ جليات

كمدا اسدتدعى علددي ال ليلدي فدي قفدديدته إ قدراءة مدن الكوكد

اآلتديإ ش فدية جليددا

المدذكورة فددي

التوراة مقترنة بش فية داود ،وتمتاز ش فية جليا العربي بق ّدوة البنيدة والفروسدية والف ارسدة فقدد ورد
ّ
فددي اإلصددحال السددابع عشددر مددن سددفر صددموئيل األول الحددديث عددن هددذا الرجددلإ  ...أنددا الفلسددطيني
وأنددتم عبيددد لشدداول ،اختدداروا ألنفسددكم رج دالً ولينددزل إلددي ،فددإن قدددر أن ُيحدداربني ويقتلنددي نفددير لكددم
ّ
عيددر
عبيد ًددا ،وإن قدددر أن دا عليدده وقتلتدده تفدديرون أنددتم عبيد ًددا لنددا وت دددموننا ،وقددال الفلسددطيني أنددا ّ
صددفو

مع دا ،ولمددا سددمع شدداول وجميددع إس درائيل كددالم
إس درائيل هددذا اليددوم ،أعطددوني رج دالً فنتحددارب ً

الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جداإ ،2وفي هذا السياق يقول علي ال ليلي:
الكوكب،
هاجر في عيني
َ
ُ

عاودني كالصدف المطرود.
ِ
العصفور ،العنقود!
الجبن،
قرص
ُ
كب ُ
الكو ُ

السرة.
ًل ينكشف السر ،وًل
حبل ّ
ُ
ينطق ُ
3
البؤبؤ ،و ِ
ِ
جليات وداود...
البؤبؤ،
جاًل ما بين
ُ

كددان دواد كمددا ورد فددي سددفر صددموئيل ال ددانيإ ابددن ال ددين سددنة حددين ملددن ،ملددن أربعددين سددنة ،فددي

حبرون على يهوذا سبع سنين وستة أشهر .وفي أورشليم ملن ال ًا و ال ين سدنة علدى جميدع إسدرائيل
ويه ددوذاإ ،4ت ددنه

األبي ددا

عل ددى ش ف دديتين أساس دديتين هم ددا جلي ددا

يعر الجبن ،وتتوافم هذه الش فية مع حاجا

الشع

الفلسطيني الطامح إلى العديش بسدالم بعي ًددا

عددن أطمدداا الجميددع فددي أرضدده والتددي ُينرددر إليهددا علددى ّأنهددا إقددر
 .1الكتاب المقدو :سفر التكوين ،اإلصحال 28

 .2الكتاب المقدو :سفر صموئيل األول ،اإلصحال 17
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4
المقدو :سفر صموئيل ال اني ،اإلصحال 5
 .الكتاب ّ
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دجاعا ال
وداود أح دددهما ك ددان ش د ً

وتؤكددد
الجددبنإ والعنقددود الم م درّ ،
ُ

أن غيدداب الوحدددة العربيددة
عبدارة مددا بددين البؤبددؤ والبؤبددؤ نائيددة األنددا واآلخدر ،ويددرا إبدراهيم نمددر موسددى ّ
التّداريي العربدي ودمجده بدالت ار  ،لدذلن ي درج جليدا ي مدن بدين أنقداض

الشدعر ُيحداول اكتشدا
يجعل ّ

داعيدا إلدى اسدترداد الدوطن السدلي
التاريي باح ًا عن الوجه المشرق للحياة،
ددوً ،
ً
متحديا الع ّ
الغزاة أرضه ،وانتهكوا حرماته

1

1
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .انرر :شعرية ّ
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دندس
الدذي ّ

المبحث الثالث
التناص اإلنجيلي

57

استحضر علي ال ليلي في دواوينه الشعرية العديد من االقتباسا

والتناصا

من اإلنجيدل ،وقدد رك ّدز

بشددكل كبيدر علددى ش فددية المسدديح عليدده السددالم التددي ظهددر بشددكل مددن خددالل آليددا
واللق  ،إضافة إلى بع

االقتباسا

االسددم والدددور

التي ت دم النص والرسالة الشعرية فدي القفدائد ،وتدرا الباح دة

آمنة بلعلي أنده إ قدد شداا رمدز المسديح فدي الشدعر الحدديث ،إلدى درجدة رال فيهدا الشدعراء يعّلقدون كدل
الدينيددة التددي حمل د
همددومهم وقضدداياهم الموضددوعية فددي ُعنددم هددذه الش فددية ّ

الفددل
والتّضددحية فددي سددبيل اآلخددر؛ ّ
ألنهددا تتفددل بفكدرة ّ

الفنيةإ
المعاصرون معرم دالالتهم ّ

أسددمى معدداني الفددداء

الملمددح األساسددي الددذي أسددقط عليدده الشددعراء

1

جدول رقم( )3يبين توظيف التناص اإلنجيلي في شعر علي الخليلي وعدده وكيفية توظيفه
مسلسل

اإلشارة األدبية

اسم الديوان

.1

تضاريس من الذاكرة

.2

جدلية الوطن

.3

وحدك ثم تزدحم الحديقة

.4

نابلس تمضي إلى البحر

.5

تكوين للوردة

.6

انتشار على باب المخيم

.7

الضحك من رجوم الدمامة

.8

مازال الحلم محاولة خطرة

عااااااااااااااااااادد

المساحة المكانية

تقنية التوظيف

آلية التوظيف

التكرار

جزئي

5

5

2

الصلب ومتعلقاته

2

2

2

2

العشاء األخير

2

2

2

2

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

1

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

1

العشاء األخير

2

2

2

1

اإلنجيل

1

1

1

1

المسيح

2

2

1

1

3

3

المسيح

الصلب ومتعلقاته
المسيح
الصلب ومتعلقاته

كلي

اًلسم

اللقب
1

الكنية

الدور

القول
2

تآلف
5

2

1
1

1
2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

الثالوث

1

1

1

المسيح

2

2

الكهان
الصلب ومتعلقاته
المسيح
الصلب ومتعلقاته
المسيح

1
1

2

1

1
1
2
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1
1

1
الشعر العربي الحديث ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،الجزائر،1989 ،
رواد ّ
 .آمنة بلعلي :الرمز الديني عند ّ

تخالف

2

35

1
1

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

.13

خريف الصفات

.14

شرفات الكالم

الصلب ومتعلقاته

1

1

المسيح

1

1

1

1

1

1

العشاء األخير

2

2

2

2

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

1

المسيح

3

3

3

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

المسيح

1

1

الصلب ومتعلقاته

1

1

الصلب ومتعلقاته

2

2

المسيح

4

4

الصلب ومتعلقاته

1

1

الكهنة

1

1

1

3

2

1
1

1

1
1
2

1

2

3

1

1

1

1

1

المسيح

3

3

2

1

3

المسيح

3

3

1

2

3

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

1

رسالة بولس

1

1

1

1

العشاء األخير

1

1

1

1

الصلب ومتعلقاته

2

2

2

2

الصلب ومتعلقاته

1

1

1

1

2

2

المسيح
الصلب ومتعلقاته

1

الصلب ومتعلقاته

2

1

1

1

1

2

2

بددين االسددم والد ّددور والقددول ،فددي حددين بلددغ تك درار الحددديث عددن الفددل
والعشدداء األخيرإسددبعإ م د ار

الدددالال

التددي ارتبطد

مدا

ومتعلقاتدده إ ال ً دا وعش درينإمرة،

به دذه الرمددوز ،وتدددور كلهددا فددي فلددن

إاخت دراق المددو والفندداء واالنددد ار ،وينتفددر عليهددا ليحقددم وجددوده ،وقددد تجّلددى ذلددن كّلدده فددي البنيتددين
السطحية والعميقة للقفيدة الفلسطينيةإ.1

 .1إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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1
2

تنوعد
_ سّلط الشاعر الضوء على ش فية المسيح عليه السدالم ،فرهدر إ ا نتدين و ال دينإ م ّدرة ّ
وقددد تعدددد

2

_ لم تح َ دواوين الشاعر بعدد تكدرار كبيدر لإلشدا ار اإلنجيليدة ،فقدد تدروال عددد التكدرار فدي دواوينده
بددين أرب ددع أو خم ددس م د ار  ،ويع ددود ذل ددن إل ددى قافددة الش دداعر المح دددودة ف ددي هددذا التن ددا
التنا

القرآني ،وتركيزه على التنا

مقارنددة مددع

القرآني بشكل أكبر من غيره.

المسيح (رمز التضحية)
دادال
برز توظيق ش فية المسديح فدي شدعر علدي ال ليلدي بشدكل كبيدر وواضدح فقدد غددا المسديح مع ً
موضوعيا للتضدحية التدي يق ّددمها الفددائي لوطنده ،ويعكدس هدذا التوظيدق تحفيدز العاطفدة الدينيدة حيدث
ً
يغدددو المددو بدايددة لحيدداة جديدددة ،واسددتدعاء ش فددية المسدديح فددي قفددائد علددي ال ليلددي يتمدداهى مددع

دز للحيداة وال دال
الم ِّنقذ الم ّلص من هموم الحياة ومشاكلها ،بوصفه رم ًا
ش فية البطل ُ
ددد
ولددم يقتفددر توظيددق الشدداعر لهددذه الش فددية علددى ذكددر االسددم المباشددر فحس د  ،بددل تعد ّ

اإلنسداني،

التوظيق فشمل

اللق

قبل الرحيلإ:

آليددا

الدور والقول في قفائده الم تلفة ،ومن ذلن قوله فدي قفديدة إ افتحدوا نافدذة
وّ

مت ِ
م ِ
الح َجارة
وح ٌ
ش َص ُ
ُ
م ِ
الك َالم
وح ٌ
مت َ
ش َص ُ
ُ

مت البو ِ
م ِ
اخر
وح ٌ
ش َص ُ َ
ُ
سر في عيو ِن الفقراء
ًّ
أي ٍ

لت َيا ِسّر ال ِب َشارة
ُق ُ
الدماء
َي ِسٍّر ِفي ّ
أُ
نت ُتَراابا للّن ِخيل
ُرَب َما ُك َ
1
يال لِ ُلتراب
َوَن ِخ ا

بوالدة ٍ
بطل م ّلص لده مدن

حامال معه رسالة التوحيد ،كذلن يأمل الشع
شر مريم بوالدة المسيح
ً
ُب ّ
االحددتالل ينش ددر ِّبش ددارة الفددرل علد دى أرض دده ،وف ددي تك درار الش دداعر لمف ددردة إ ُمددوحشإ ددال مد د ار ف ددي
الشددع أصددبح يشددعر بالوحشددة والغربددة علددى أرضدده،
مقطوعتده وتسددع مد ّا
أن ّ
در فددي قفدديدته مددا ُي ّ
ؤكددد ّ
واقترانهددا بمفددردة إ صددم إ يعكددس قتامددة المشددهد بسددب

فالكل في صم
ّ

متفر ًجا ،وتتقاطع دالال
بليد يقق ّ

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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ممارسددا

ادعددا لهددا،
االحددتالل التددي ال تجددد ر ً

ش فية المسيح في هذه المقطوعة مدع دالالتهدا

عند محمود درويدش وفددوا طوقدان ،وقدد تح ّدد

وفاديددا للبش درية ينقددذ العددالم مددن الزي د
فددا
ً
م ّل ً
1
بفعل قوا خارجية.

إبدراهيم نمدر موسدى عدن داللتده فدي شدعرهما باعتبداره
والضددالل ،وبددذلن يددأتي االنتفددار مددن الددداخل ولدديس

وأرد علي ال ليلي من خدالل الحدديث عدن س ّدر ال ّددماء والبشدارة المقترندة بإيداءإ الندداء وامتزاجهدا مدع

قوتدده ،ويجددد ُهويتدده
ت دراب األرض التأكيددد ّأندده البد ّدد لهددذا ّ
يومددا مددن سددباته ليسددتعيد ّ
الضددمير أن يفددحو ً
التي ُيحاول المحتل طمسها من سنين ،وتتناس القافية الساكنة مع سكون الك يدرين واسدتكانتهم ،لك ّدن
الرحيددلإ يعكددس رغبددة الشدداعر فددي التحد ّددي مددن خددالل توظيددق فعددل
العن دوان ذاتددهإ افتح دوا نافددذة قبددل ّ

مهددد الطريددم ل دوالدة بشددارة جديدددة فددي هددذا العفددر يحمددل معدده معدداني السددعادة
األمرإافتح دواإ الددذي ُي ّ
والحري ددة ،لك د ّدن الش دداعر ال يقتف ددر ف ددي توظيف دده له ددذا الرم ددز عل ددى المعن ددى الم ددألو

حمله دالال
قفيدةإ هذه عتمة ساطعةإ ُي ّ
تاف األ ِ
َخ ُير
اله ُ
ُ

مغايرة بقوله:

دائم ددا ،فتد دراه ف ددي
ً

ان َب ِعيد
وتى َم َضوا ِمن َزَم ٍ
ِهو َاي ُة َم َ
َف َال َت ِ
هت ِفي

ِ
ته ال ِب ِش َارة
الص ِ
باح ال ّذي َجَر َح ُ
في ّ
ست ِجير
الم َ
لما َعَرفَنا أّّنها ُ
ّ
وه ُمَنا ُ
رح
َوَل ّما َهتفَناَ :تَب َ
اركت َيا ُج ُ

رحا
َلكّن ُه َ
ظ َّل ُج ا
ِِ 2
َف َال َتهتفي

الشدداعر مددن خدالل هددذه القفدديدة مأسداة الددوطن الجدريح التدي يحملهددا رمددز المسديح بطريقددة تُشددير
ُيق ّددم ّ
إلى التجديد من خالل جمعه بين نائيا

تعتمد التناق

فدي إنتداج الداللدة وهدي إ الجدرل/البشدارةإ ،إ

السددالم أصددبح ُيعدداني الح دزن والوحدددة
السددطوا إف ّ
الشدداعر يددرا ّ
أن المسدديح الددذي حمددل بشددارة ّ
العتمددةّ /
دم ص ددرخا اسد ددتغا ته
بس ددب ُجد ددرل وطن دده الكبي د در ،وت ددرا الجميد ددع ل دده فد ددي أص ددع أوقاتد دده ،فل ددم تلد د َ

ِّ
ددال
االسدتجابة ،فكاند النتيجددة ّأنده سددئم مدن تكرارهدا وهددذا مدا ّ
يؤكددده تكدرار مفدردة إ الهتددا إ المقترندة بد ّ
السل إالإ ،وفي لجوء الشاعر إلى االستعارة في عبارة إ وهمندا المسدتجيرإ تعميدم لإلحسداو بدالحزن
ّ
1

.إبراهيمنمرموسى:شعريةالمقدسفيالشعرالفلسطيني،ص231-230
2
الناجزة،ج272 ،3
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ
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عنهدا المدؤتم ار

ضد
السدالم التدي تم ّ
واألسى على ما آل عليه حال الوطن بعد رحيل أبنائه وأوهام ّ
أن ش فددية المسدديح بحيوتهدا الدالليددة
واالتفاقيددا  ،وتتوافددم هددذه الداللددة مددع رأي إبدراهيم نمددر موسددىإ ّ
االعتقدداد المس ديحي_،

ممددا ترسددق فيدده مددن ظلددم_ حس د
ومأسدداويتها اإلنسددانية فددي ت لدديص البش درية ّ
دابال للتدأ ير واإلقنداا
دينيدا ق ً
واحدة من العناصر المسيحية ،التي أضف على القفيدة الفلسطينية ُب ً
عدا ً

العقلي ،فعمد الشعراء الفلسطينيون من خالل قفائدهم إلى ت ليص اإلنسان الفلسدطيني مدن مأسداته،
كما خّلص إالمسيحإ البشرية بافتدائها والتضحية بنفسه.1

المسيح رمز الخالص
بعضددا مددن أق دوال المسدديح التددي تتوافددم مددع تجربددة الفلسددطيني ،وتمسددكه الدددائم أرضدده،
وّ
ظددق الشدداعر ً
ومن هذه اآليا إ ملح األرضإ :الملح والنور من الففا

التي وسم بها المسديح تالميدذه بقولده إ أندتم

ملح األرض ،أنتم نور العالم ،ولكن إن فسد الملح فبمداذا يمّلدحأ ال يفدلح بعدد لشديء ،إالّ ألن يطدرل
خارجا ويداو من الناوإ ،2وقد استحضر علي ال ليلي داللة العبارة في قوله:
ً
ِ
ِ
النيازك بعد،
بالشهب و
التلهي
لن
َ
نستطيع ّ
ِ
األرض،
ملح
ُ
نحن ُ

َضباع وس َج ِ
اجيد...الخ
ط وأ
لباس وأوسم ٌة وأق ار ٌ
واأل ُ
َرض ٌ
ٌ َ
للجنر ِ
اًلت الجدد.

ِ
ِ
تحت ِ
الحديد
كتل
خافت
الملح،
اب
ُ
األرض وانكمشت َ
ُ
فإذا َذ َ
3
ِ
النحاس
و
تدور مفردا

المقطوعة في فلن إاألرضإ التي أراد الشداعر مدن خدالل االتكداء علدى هدذا التندا

أن قل ددوب اآلب دداء معّلق ددة به ددا ال ُتلهد دي هم نج ددوم وال كواكد د
يب د ّدين للق ددارئ ّ

عنه ددا ،فه ددي ك ددالرول لهددم وه ددم

روحدا واحددة ،وجداء
كالذ ار إ الملحإ لها ،وتتعدانم الدرول مدع الدذ ار ليفدبحا ً
ذاب الملح خاف

األرض وانكمش

وتُشد ّدكل ه ددذه الكلمددا

دالال

المفدردا

إذا

لتك يدق الداللدة ،والحدث علدى التمسدن بهدا والتضدحية مدن أجلهدا،

رس ددالة قوّيددة لجند دراال

واالسددتيالء عليهددا ،إتددنه

أن

العدددو ال ددذين يسددعون إل ددى تهجيددر الش ددع

الرديددا الشددعرية علددى رغبددة الددذا

 .1انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2الكتاب المقدو :انجيل متى ،اإلصحال 5

 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

228

137

62

مددن أرض دده،

الشدداعرة فددي ال دوالدة واالنبعددا

بالفعددل

ال ددوري ،المجل ددوب م ددن داخ ددل ال ددذا

الفلس ددطينية ببع دددها الجم دداعي ،أو المس ددتند إل ددى الواق ددع والق دددرة

1
بعيدا عن أرضهم.
الش فية واإلرادةإ  ،ليؤكد ّأنه ال قيمة لأرض دون أبنائها ،وال كيان لأبناء ً

الصلب ومتعلقاته
ّ
يتحد

أن الت ار المسيحي بمدا يحتدوه مدن
أنس داود في كتابه األسطورة في الشعر العربي الحديث إ ّ
والرمدوز الشدعرية المتناغمدة مدع عدذابا

الفل ومفاهيم التّضدحية والفدداء غندي باإليحداءا
عذابا
ّ
ا
الفلس ددطيني وهموم دده وتض ددحياته ،وهن دداا درج ددة عالي ددة م ددن التط ددابم ب ددين الف ددادي المس دديحي والف دددائي
الفلسطيني المقاتلي فكالهمدا يفدل ذروة العطداء وهدو المدو مدن أجدل أن يمتلدن المعجدزة ،والمعجدزة
فددي الحددالتين هددي ال ددال

لآلخ درينإ ،2وقددد أك ددر ال ليلددي مددن تسددليط الضددوء علددى صددورة المسدديح

أن آدم أول البشددر
دلوبا ويرجددع ذلددن إلددى اعتقدداد المسدديحيين _كمددا ورد فددي كتدداب قفددة الددديانا _ ّ
مفد ً

خاطئددا ،وبددذلن ُيفددبح كد ّدل أف دراد ُذرّيتدده ُخطدداة
الشددجرة ففددار
قددد عفددى هللا عنددد أكلدده التّفاحددة مددن ّ
ً
ويتحمدل خطايداهم،3.
السدالم؛ ليفددي البشدر مدن آالمهدم،
ّ
ُمستحّقين العقداب ،لدذا يدأتي إ المسديحإ عليده ّ
وقد ارتبط بتجربدة الفدل العديدد مدن المفدطلحا تناولهدا إسدماعيل بدن ك يدر فدي كتابدهإ المسديح

السددالم عيسددى بددن مدريمإ وهددي الجلجلددة مكددان صددل المسدديح ،وإكليددل الشددوا الددذي ُوضددع علددى
عليدده ّ
رأو المس دديح ومش ددهد المحاكم ددة ،واألجد دراو الت ددي تُق ددرا ف ددي المناس ددبا الديني ددة ،وكله ددا تد درتبط بحي دداة

المسدديح عليدده السددالم ومددا حد ّدل بدده مددن عددذاب ومعاندداة .4وفددي هددذا السددياق يقددول علددي ال ليلددي فددي
قفيدتهإ الم ّيمإ :
ط ُ ِ
نك ِ
وب
أَع َ
الم ُ
لم َخي ِم َ
يت ل ُ
َوالم َخي ِم الم ِ
نهوب
َ
ُ
والم َخي ِم المصُل ِ
وب
َ
ُ

والمخيم..

5

الف دل
أسددقط الشدداعر تجربددة ّ

علددى الم دديم ليبددرز م د اررة الواقددع الددذي يعيشدده الشددع

المشد ّدرد داخددل

السالم ،فقد جداء فدي اإلنجيدل الدنص القائدل:إ
الوطن وخارجه وهذا العذاب امتداد لعذاب المسيح عليه ّ
 .1إبراهيم نمر موسى :تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر،
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 .2انرر :األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر ،دار المعار  ،القاهرة ،ط،1992 ،3
 .3سليمان مرهر :قفة الديانا  ،ط ،2مكتبة مدبولي ،القاهرة،1998 ،

414_413

 .4ابن ك ير :المسيح عيسى بن مريم ،دار مكتبة التربية للطباعة والنشر ،بيرو ،1987 ،

 .5علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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فقال الملن بيالطس :ماذا تريدون أن أفعل بيسوا الذي ُيددعى المسديحأ قدال لده الجميدع :ليفدل

إ ،1وفددي تركيددز الشدداعر علددى تكدرار صدديغة اسددم المفعددولإ المنكددوب ،المنهددوب ،المفددلوبإ المقترنددة
أن هنداا مدن أوقدع العدذاب علدى أبنداء الدوطن ،وسدعى إلدى تشدتي
بالم ّيم تأكيد على ّ

أرضدده ،فغدددا الم د ّديم /الشددع

الشدع

ونهد

دوعيا لش فددية المسدديح عليدده السددالم التددي ترمددز
المنفددي معددادالً موضد ً

للفددداء والتضددحية ،كمددا ترمددز إلددى ضدعق األمددة العربيددة التددي استسددلم

ديئا
تغيددر شد ً
للواقددع المددؤلم ولددم ّ

فيه ،وفي تكرار قافية الباء الشدفوية االنفجاريدة السداكنة مدا يعكدس رغبدة الشداعر فدي أن تنتشدر تجربدة
الشع

المؤلمة في كل مكان.

كما است مر الشاعر طاقدا

اللغدة مدن خدالل عالمدة الحدذ

ليفدتح المجدال أمدام م ّيلدة القدارئ لت ّيدل

مقومدا
جميع أنواا العذاب التي ُيعاني منها الالجئ فدي خيمتده التدي تفتقدر إلدى أبسدط ّ

الحيداة ،ويدرا

إأن صل المسيح وفداءه للبشر تكفي ادر عدن ال طيئدة الكبدرا ي ددم الهدد الفندي فدي الرمدز
أنس داود ّ
ّ
الفددورة بغ د النرددر
إلددى التّضددحية المطلقددة ،والفددداء النبيددل ،فلددم يت دوانى الشددعراء عددن اس دت دام هددذه ّ
عن المعتقد الدينيإ.2
ّ
وفي قفيدة أخرا يقول الشاعر:

ُأيها الرُمح!

سح ُة األََرض
َل َديَنا ُف ُ
ست ِحيل
الم َ
َوَق ُ
هر ُ
ِ
الر ِحيل
قبل َّ
َ
افت ُحوا َصوتي َ

الصلِيب
اب َّ
افت ُحوا َصوِتي َوأ َ
َ
َخش َ
الف ددلي
تحمددل مف ددردة ّ
مفددردا

3

فددي ه ددذا الس ددياق دالال

جديدددة ال تتف ددم م ددع دالال

الحددزن واألل ددم ،فإضددافة

دز للتحد ّددي واألمددل فددي حيدداة جديدددة
إالفددتح ،وفسددحة أرض ،وقهددر المسددتحيل إجعلهددا تبدددو رمد ًا

بعيدة عن األلم والحزن الذي اعتاد عليهما الشدع  ،وهدذا مدا يبدرزه تكدرار فعدل األمدر إافتحدواإ مرتبطدة
إبددالرمحإ تددذكير بددالبطوال

العربيددة المشد ّدرفة ،وتأكيددد ضددرورة التحد ّدرا لرفددع الرلددم عددن هددذه األرض ،إ

أرض الرسدداال إ ،وفددي انتقدداء الشدداعر لحاسددة السددمع فددي المقطوعددة مددن خددالل تكد ارره لعبددارة إ افتحدوا
1
المقدو :إنجيل متى ،اإلصحال27
 .الكتاب ّ

 .2انرر :األسطورة في الشعر الفلسطيني،
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االنتبدداه فدي رغبدة الشدداعر أن ينتشدر صدوته وتفدل رسددالته لكدل مكدان ،ففددو

صدوتيإ صدورة تلفد

العذاب حين ينتشر في كدل مكدان سديكون وسديلة السدت ارة العواطدق اإلنسدانية مدن أجدل الدت ّلص مدن
كددل مددن يتعد ّددا علددى حقوقدده فددي العدديش بك ارمددة  ،وفددي انتقدداء قافيددة الددالم إالتددي يمتدداز فيهددا الفددو

1
يؤكد رغبدة الشداعر فدي
بأنه صو أسناني ل وي مجهور جانبيإ  ،في قوله :إ المستحيل ،الرحيلإ ما ّ

االستعالء على األلم.
وقد ارتبط

إبالفل إ عدة أمور منها :الجلجلدة التدي سدّلط ال ليلدي الضدوء فدي بعد

التددي ورد معناهددا فددي الكتدداب المقد ّددو :إ ّأنهددا مكددان صددل

قفدائده عليهدا،

المسدديح ،وهددو المددذبح الددذي يرمددز إلددى القدددرة

طاهرإ  ،2ومن أقوال الشاعر في هذا السياق قوله:
اإلنسان ال ّ

والقساوة واالستم اررية في قل

الخَل ِ
ِ
َي َبر ٍقُ ،ج ِ
جات َيٌد
لجلت َي ُدهَ ،عَلى َ
من أ ِّ

شم َها َعَل ٌمَ ،وَي َاد َم َها أبد
َيا َو َ
طِني َت َجّلد!
ادي ُت َيا َو َ
َن َ
ِ
أ َ ِ
الوَلد!
َنت َوال ُدهمَ ،وِفي َيد َك َ

َجَلدَ ،جَلد!

ما أي والدةٍ ،إذا نكصت عن ِ
الفادي،
َ
َ
قدان ،لوًلَ ما فقد ؟
َوما ال ُف ُ

3

قائال:
ويستكمل في قفيدة أخرا ً

لجلة
الو ِاق ُ
الج َ
ف َفو َق ُ
أَُي َها َ
َيا َنِبي َّ
الز َلزلة
ّ
ِ
شتهى
الم َ
وح َوأ َ
َهانت الر ُ
َنت ُ

وس َال ِمي َكهي ِ
امي
َُ
ََ
4
ِ
وح مداك
اهَ ،قالت الر ُ
ل َم َد ُ

متبوعدا باسددم الفاعددل إ الواقددقإ إوالنبدديإ التدي تدددور فددي فلددن ش فددية
ابتدددأ الشدداعر المقطوعددة بالنددداء
ً

اقفددا ُيحدداول
ألندده مددا زال و ً
المسدديح لتنتقددل الداللددة مددن مسددتوا الفعددل إلددى الفاعددل الددذي يفددنع مفدديره ّ
 .1داود عطية :دراسا

في علم األصوا ،

2
قدو :إنجيل متى ،اإلصحال27
 .الكتاب الم ّ

145
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زلزلة كل من يقترب من أرضه ،وفي سبيل هذا الوطن المق ّددو الدذي يشدتهي الجميدع أرضده ويتندافس

السدالم علدى أرضده،إ وبهدذا يفسدح الشداعر
عليها االحتالل تهدون وتدرخص األروال لتحقيدم حلدم نشدر ّ
درُ ،يسد دداق إلد ددى
ديحاي معاص د ًا
ل طاب دده الشد ددعري أن يش د ّدكل معد ددادالً موضد د ً
دوعيا ،يجع ددل الفلسد ددطيني مسد د ً
التضحيةي فداء لإلنسان ،وتحقيًقا لكرامته وحريته على هذه األرضإ.1

ومددن الرم دوز التددي استحضددرها علددي ال ليلددي إكليددل الشددوا الددذي يرمددز إلددى المعاندداة واأللددم ،إفإكليددل
الف ددل
ّ
الش ددواإ ال ددذي ُيق ددال ّإن دده ُوض ددع عل ددى رأو المس دديح قب ددل ّ

يرم ددز إل ددى الع ددذاب؛ فق ددد ج دداء ف ددي

ديال مدن شدوا ووضدعوه علدى أرسده،
اإلصحال السابع والعشرين من إنجيل متى :إ وضفر العسدكر إكل ً
دز مددن رمددوز المعاندداة واأللددم ،وقددد اتكددأ عليدده
وألبسددوه ددوب أرج دوانإ ،2وبددذلن ُيفددبح إكليددل الشددوا رمد ًا

ال ليلي في قوله:

ين
قت َك ِم ٌ
الو ُ
َ
هب لِي متع َة ِ
ظار
اًلنت َ
َ
ُ َ
ِ ِ
الشوك
يل ّ
َيا إكل َ

ظا.3
وت َغاي ا
َم َ
َق َ
بل أَن أ ُ
لتعبدر عدن األلدم ،مرتبطد ًة بددوال إالكمدين ،المدو ،
أسقط الشاعر داللة إإكليل الشواإ علدى مقطوعتده ّ

المبعدد الالجدئ عدن وطنده،
الغدي إ ليرسدم مدن خاللهدا صدورة العدذاب وصدعوبة االنتردار الدذي يتحمّلده ُ
والذي أضناه الترحال وهو ينترر العدودة إلدى أرضده ،وال يقتفدر هدذا العدذاب علدى المبعددين فقدط بدل

در
يشمل جميدع أبنداء الشدع الدذي ينتردرون الشدعور بالحريدة واألمدان علدى أرضدهم قبدل أن يموتدوا قه ًا
من ممارسا االحتالل على ترابهم ،وتكمن المفارقة هندا فدي أنهدم يطلبدون مدن هدذا اإلكليدل أن يه ّدون
دق ويكشددق حددزن الشدداعر
علدديهم صددعوبة االنترددار وم اررتدده ،وق دد تكددون هددذه المفارقددة سد ًا
دتار رقيًق دا يشد ّ

تفرق أبناء وطنه.
على ّ

السدالم ،حيدث ورد ذكدر قيامدة المسديح
ومن األمور المتعّلقة في الفل ومتعّلقاته قيامة المسيح عليه ّ
داكر فددي أول األسددبوا ظهددر أوالً لمدريم المجدليددة ،التددي كددان قددد أخددرج منهددا
فددي اإلنجيددلإ وبعدددما قددام بد ًا

 .1إبراهيم نمر موسى :تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر،
2
المقدو :إنجيل متى ،األصحال 27
 .الكتاب ّ
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28

سبعة شياطين ،فذهب

هذه وأخبر الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون ،فلما سمع أولئن أنده حدي،

يفدقواإ ،1وقد است مر الشاعر دالال
وقد نرره ،لم ّ

القيامة في قفيدة هي م ،بقوله:

شهود عيان،
قال
ُ
َ

ِ
كل مكان،
قام
إن
ّ
ُ
ا
قيامته في ّ
فلسطينيا َ
ِ
بالماء،
العالم
رش
ّ
َ
ِّ
الريان ،
وبالصحو البشرِّي ّ
ق مثل هللا.
وأشر َ

2

مناضال يشهد له الجميع بالفاعليدة والحضدور الددائم فدي
إنسانا
يجسد الشاعر من ش فية الفلسطيني
ً
ً

الفدراا ،بدل ينبعدث فدي صدورة فرسدان يجيئدون ويمضدون،
جميع ميادين القتال،إ ّ
لكنه بموته ال ينتهدي ّ
ويفد ددبح النضد ددال الفلسد ددطيني بحضد ددورهم نضد دداالً دائد ددم التجد دددد والحضد ددور والفاعليد ددة علد ددى المسد ددتوا
اإلنسدداني ،ألنهددم يحملددون إع د ء األرضإ وت ليفددها مددن الضددالل الددذي ينتشددر فددي كددل ركددن مددن
أركانهاإ ،3وبذلن تتماهى ش فية هدذا المناضدل مدع ش فدية المسديح عليده السدالم ،ليجعدل مدن هدذا
المناضل رسوالً يحمل بين يديه رسالة التغيير وإيقا الضدمير إالفدحو البشدريإ وإري المداءإ لتشدرق
إإنإ المد درتبط بالفلس ددطيني وح ددده
ش ددمس النف ددر والحري ددة ب ددإذن هللا ،ويعك ددس توظي ددق ح ددر التوكي ددد ّ
إتشدكيل بدؤرة إشددعاعية تسدحم المسدافا

الزمنيددة الفاصدلة بيندده وبدين المسديح ،وتمحددو األبعداد المكانيددة

فددي محالددة لفددنع واقددع إنسددانيُ ،يعيددد صددياغة العددالم وفددم رديددا جديدددة ،تسددتند إلددى القدديم األخالقيددة
والديني ددة وتس ددحم ق دديم الش ددر والرل ددم والم ددو إ ،4وف ددي قف دديدة أخ ددرا حملد د

الشاعر:
البلهاء ولكّنها تحتز ُن
تقول األغنية
تنطق كما
األرض ًل
و ُ
ُ
ُ
ُ

البذور في آن
البر َ
اكين و َ

ِ
األرض ،جزاءا من
صبح
صبح اللغة جزءا من لحمِ
ُ
اإلنسانُ ،ت ُ
وإذ ُت ُ
ِ
قيامت ِه

1
المقدو :إنجيل مرقس ،اإلصحال 16
 .الكتاب ّ
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232

عند دوان إاألرضإ يق ددول

أيضا
ثم ًل
تنطق ،ا
ُ
ّ

السّي ُد
أن
فاألرض
ُ
تعرف ّ
ُ
َ
اإلنسان في جوِفها أو فوق صدرها هو ّ

وحده
اطق ّ
الّن ُ

1

محبة األرض وإيمدان الشدع
يسعى الشاعر علي ال ليلي في جميع قفائده إلى جعل ّ

بحّقده المق ّددو

يؤكددده تكدرار الشدداعر لمفددردة إاألرضإ
فيهددا محّفد ًا
دز ودافعداً لدده السددترداد حقوقدده المسددلوبة مندده ،وهددذا مددا ّ

بكد ّدل مددا تحملدده مددن دالال

وكأنهددا اإلنسددان نفسدده ،التحتدداج
رمزيددة ،فهددي لغددة اإلنسددان ولحمدده وكياندده ّ

إلددى البددول بمددا يسددكن نفسددها مددن حددزن وألددم ،وفددي هددذه الداللددة يتم داهى الشدداعر مددع األرض ليكونددا
اآلخر ،فإذا كان

أهمية قيامة المسديح تنبدع مدن كونهدا شداهد

احدا يشعر كالهما باحتياجا
فا و ً
ش ً
على قيامدة األمدوا إ ولكدن إن كدان المسديح يكدرز بده أنده قدام مدن األمدوا  ،فكيدق يقدول قدوم بيدنكم:
2
دإن قيامدة الفلسدطيني
فدال يكدون المسديح قدد قدام إ  ،ف ّ

إن ليس قيامة أمدوا أ فدإن لدم تكدن قيامدة أمدوا

دز مددن هددذه األرضإ يحّقددم خالصدده وخددال
ددو ّأندده جددزء ال يتجد ّأ
سددتكون سددبباً للتأكيددد للعد ّ
دوه الحيدداة
وطددأة االحددتالل القددائم علددى الطغيددان ونفددي اآلخدرين عددن أوطددانهم  ...ومقدداتالً مددن أجددل تد ّ

البشدرية مددن

وتألقها وإشراقها بال ير والحم والعدلإ.3

_ العشاء األخير
تحد ّدد

الشدداعر عددن العشدداء األخيددر إل دراء قفددائده بدددالال

م تلفددة ،فهددو حس د

رأي إب دراهيم نمددر

ظفه الشعراء إلغنداء خطدابهم الشدعري،
ًا
يشكل
حيويا في الشعر الفلسطيني المعاصر ،يو ّ
موسى ّ
محور ً

مقدسددة ذا
وإ ارئدده بأبعدداد دينيددة ّ

4
تحد
اإلنسانيةإ  ،وقد ّ

ك افددة إيحائيددة وترميزيددة متعد ّدددة األبعدداد ،وشددديدة الغددور فددي الد ّدنفس

ال ليلي عن هذا الرمز في إحدا قفائده بقوله:

َحمامتان َماتتا َعلى الوتد
ِفي هذا البلد
وِ ِ ِ
كحَلت
اح َد ٌة من دم َها َت ّ
َ

وواحد ٌة
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الكمد
َنامت َعلى َ

وانشطرت في المائدة
روح ٌة للِ ِّ
سيد األَبد
جَن ُ
اح َها َم َ
ِ
السجان
للس ِجن و َّ
َوقَلبها َمجمرٌة ّ
َح َمامتان

1

الوتد
َم َاتتا َعَلى َ
تعكددس الفددورة الواقددع النفسددي للشدداعر ،وتفد ّدور حالددة األلددم التددي وصددل لهددا أرض السددالم إأرض
فلسطينإ بسب وجود االحدتالل ،فالحمدام رمدز ال يدر والسدالم مدا علدى الوتدد ،وقدد تضدافر الددوال
التعبيريددة فددي الددنص إالسددجن ،السد ّدجان ،ماتد  ،انشددطر  ،الدّددمإ ،لترسددم الوضددع الددذي آلد

إليدده مائدددة

الفقدراء؛ فالمائددة التدي أنزلهدا هللا علدى عيسدى إلطعدام جميدع الفقدراء والمحتداجين لدم تعدد موجدودة بفعدل
ممارسددا

السددالم ،وفددي تك درار الشدداعر عبددارة إماتتددا علددى وتدددإ؛ تأكيددد

االحددتالل وقتلدده لجميددع فددر

علددى نائيددة المددو  /الحيدداة التددي تعكددس القلددم الوجددودي فددي نفددس الشدداعر مددن قتددل االحددتالل جميددع
فر

السدالم إفدي هدذا البلددإ ،وتح ّدول قلد

ّأنه يبدرز فدي هدذا العبدارة التندا

تؤكدد
مدع الم دل الشدعبي إبداض الحمدام علدى الوتددإ بطريقدة سداخرةّ ،

ّأن دده ال يوج ددد ش ددئ عل ددى حال دده فق ددد تنقلد د
والضعيق قويًّا ،وت تلق هذه الدالال

تحد
ّ

األرض إلدى جمدرة بعدد سدرقة خيراتهدا وسدجن أبنائهدا ،كمدا
األم ددور وتتب د ّددل م ددن وقد د

دعيفا،
دوي ض د ً
آلخ ددر ،فيغ دددو الق د ّ

عن داللته عند الشاعرين محمود درويش وسدميح القاسدم التدي

عنهدا إبدراهيم نمدر موسدى فرهدر هدذا المحدور فدي شدعر محمدود درويدش كرمدز لالمدتالء علدى

المسددتويين المددادي والمعنددوي ،بينمددا ظهددر عنددد سددميح القاسددم للداللددة علددى الدددم المتددروا وحيد ًددا يعدداني
آالم االحتضار والمو البطئ.
وفددي قفدديدة أخددرا حملد

2

عندوانإ ددال

ريد

قبددل الددذبولإ ،استحضددر الشدداعر ليلددة العشدداء األخيددر

بقوله:
فكيف ِلي َصداه
َ
وليس لِي ِسواني
َ
ِ
ِ
أوصالي
من رجفة َ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج180 _179 ،2
2
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ِ
العتبة
الفرح
في
ِ
المقتول على َ

لهم رقبة
ُ
أرخيت ُ
عند بغاث َّ
الطير،
َ
أغلقت ِكتابي
و ُ

ص ،هو َّ
هذا َّ
احد
ص الو ُ
الن ُ
الن ُ
الدببة
الخالد ،مثل عناق ّ
و ُ

عانقني،
الديك،
قبل صياح ّ
وقبل سقوط الالعب،

1

ورد فددي اإلصددحال ال دداني والعش درين مددن إنجيددل لوقددا :إفقددال لدده :يددارب إنددي مسددتعد أن أمضددي معددن
السجن وإلدى المدو إ فقدال أقدول لدن يدا بطدرو :ال يفديح ال ّددين اليدوم قبدل أن تُنكدر دال
حتّى إلى ّ
2
الداللددة
أن قيمددة محددور العشدداء األخيددر تنبددع مددن ّ
م د ار أنددن تعرفندديإ  ،ويددرا إب دراهيم نمددر موسددى ّ

حيوي دا نتيجددة خيانددة المسدديح وبيعدده بدددراهم معدددودة ،3ويتفددم هددذا المعنددى مددع ربددط
السددلبية كوندده رمد ًا
دز ً
الشاعر علي ال ليلدي بدين تجربدة الشدع

نفس دده تف ددي

الفلسدطيني ومدا حدد

مدع المسديح عليده السدالم الدذي كاند

دائال:إ نفس ددي حزين ددة ج د ًددا حت ددى الم ددو إ ،4وه ددذا مايح ددد
ب ددالحزن ق د ً

م ددع أبن دداء فلس ددطين

المناضلين الذين يتعرضون لل يانة والت مر من المحيطين بهم ،وهذا ما ُيبرزه قول الشداعرإ فدي الفدرل
المقتددول علددى العتبددة أرخي د

ويؤكددد توظيددق اسددم المفعددول إالمقتددولإ مقترنددا بالجندداو بددين
لهددم رقبددةإّ ،

دالنص المق د ّددو ال ددذي
ددة عل ددى مد ّدر األزم ددان كد ّ
أن طهددارة ال د ّددم الفلسددطيني س ددتبقى خالد ً
إالعتبددة والرقب ددةإ ّ
ُي برنددا بقف د ّة المسدديح ومددا حددد

إأن
معدده ،ويشددي تك درار طددر الزمددانإ قبددلإ فددي نهايددة المقطوعددة ّ

دوعيا ي تفددر حكايددة إالمسدديحإ وخيانددة
الفلسددطيني المس دّلم لأعددداء مددن قبددل األصدددقاء معددادالً موضد ً
تلميذه يهوداي له ،وتسليمه لأعداء مقابل حفنة من المال ال تُسمن وال تُغني من جواإ.5

.1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
2
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_ معجزات المسيح:
بالمس دديح علي دده الس ددالم :إالعش دداء األخي ددرإ مائ دددة الفقد دراء :استحض ددر

وم ددن المعجد د از الت ددي ارتبطد د

السددالم والح دواريين بعددد صدديامهم ،وقددد اقتفددر علددى
ّ
الشدداعر خبددر نددزول المائدددة علددى عيسددى عليدده ّ
الفقراء ،يقول في قفيدة إ مائدة الفقيرإ:
األ ُ ِ
ِ
السالم
َرض َمائ َد ُة ال َفقيرَ ،ل َها ّ
الج َذام
َفِإن َت َخا َ
ط َف َها ُ

َنك َ ِ
الج ِم ِ
يل
الو َ
َوأ َ
ط ِن َ
كم ُة َ
رته َا ح َ
1
الزِاد القليل
اخت َمرت ِمن ّ
الجوِعَ ،و َ
َت َح ّصنت ِب ُ

يتكددئ الشدداعر فددي البدايددة علددى مددا ورد فددي روايددة إنجيددل إمتددىإ :إ ولمددا صددار المسدداء تقد ّددم إليدده تالميددذه
قدائلين الموضدع خدالء ،والوقد

طعامدا.
قدد مضدى .اصدر الجمددوا لكدي يمضدوا إلدى القدرا ويبتداعوا لهدم
ً

فقال لهم يسوا ال حاجة لهم أن يمضوا .أعطوهم أنتم ليأكلوا ،فقالوا له ليس عنددنا ههندا إالّ خمسدة أرغفدة
وسمكتان ،فقال ائتوني بها إلى هنا ،م أخدذ األرغفدة ال مسدة والسدمكتين ،ورفدع نردره نحدو السدماء وبدارا
وكسددر وأعطددى األرغفددة للتالميددذ ،فأكددل الجميددع وشددبعوا ،د ّدم رفعدوا مددا فضددل مددن الكسددر ا نتددي عشدرة قّفددة
مملوءة  ،واآلكلون كانوا نحو خمسة آال رجل ،ما عدا النساء واألوالدإ ،2فدأرض فلسدطين أرض السدالم
وهددذا يتنددا

الس دالم ،وبالندداو المس درةإ 3وهددذا
مددع قددول المسدديح إ المجددد ي فددي األعددالي وعلددى األرض ّ

أن هدذه الحالدة
الت خي بين جميدع األديدان يجعدل األرض وخيراتهدا ً
ملكدا لجميدع الفقدراء قبدل األغنيداء ،إالّ ّ
اختلفد د

ف ددي الوقد د

الح ددالي ،فق ددد اختط ددق الج ددذام إ االح ددتاللإ خيد د ار

األرض وكنوزه ددا وحرمد دوا أهله ددا

دالزاد القليددل ورف د
تحفددن الك يددرون فددي أرضددهم وقبل دوا بد ّ
االسددتفادة منهددا ،لكددن بددالرغم كددل هددذا العندداء ّ
جيال بعد جيل.
االستسالم للعدو بتضحيته المتعاقبة ً

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
3
المقدو :إنجيل متى ،اإلصحال 14
 .الكتاب ّ
 .4الكتاب المقدو :إنجيل لوقا ،اإلصحال2

359

71

الفصل الثاني
التناص األسطوري
_ المبحث األول :األساطير العربية
_ المبحث الثاني :األساطير الشرقية

مدخل:
ال قاف ددة البشد درية والوج ددود

مهمد دا م ددن جواند د
جس ددد األس دداطير الت ددي حفرته ددا ال ددذاكرة البشد درية ج ً
تُ ّ
انبد دا ً
خفيد ددة ،وإضد دداءة أحد دددا
اإلنسد دداني ،وقد ددد ُيسد دداعد توظيد ددق األسد دداطير علد ددى كشد ددق أمد ددور ّ

72

غامضد ددة،

فاألسددطورة كمددا يقددول العد ّدالق :إ ليس د
ووضعه ال ا

در ُيلقددى فددي مه د ّ ال دريح بددل هددي وقددائع ت درتبط باإلنسددان
حجد ًا

 ،وهي بالتالي تجسيد ل فائفه النفسيةإ.1

الفددق مددن الكتدداب والشددجر
واألصددل االشددتقاقي لكلمددة إأسددطورةإ كمددا ورد فددي لس دان العددرب يعندديّ :
السددطر :ال ددط والكتدداب ،والجمددع منهددا أسددطر وأسددطار وأسدداطير وهددي األباطيددل واألحاديددث
والن ددل .و ّ

العجيبة التي ال نرام لها ،2وقد ورد مفردة إ األساطيرإ في القرآن الكريم ،في قوله تعالىإ إذا تُتلى
عليدده آياتنددا قددال أسدداطير األولددين إ ،3وورد معنددى األسدداطير فددي تفسددير ابددن ك يددر بمعنددى األكاذي د

األوائدل ،4وتعكدس األسدطورة

واألباطيل التي ُيرن بها ظ ّدن السدوء ُفيعتقدد ّأنده مفتعدل مجمدوا مدن كتد
رد فعدل
عباو ّ
وعي اإلنسان بمحيطه ،وعالقاته بهذا المحيط ،فالتفكير األسطوري كما وصفه فيفل ّ
الم يد ار الحسددية الناتجددة عددن
تلقائيددا علددى كاّفددة التسددادال التددي ُي يرهددا الوجددود ،ومحاولددة ّ
ً
أوليددة لتعّقددل ُ
ويتولددد العنفددر األسددطوري حددين
اصددةّ ،
تفاعددل اإلنسددان مددع محيطدده االجتمدداعي بعامددة والطبيعددي ب ّ
5
ويسدقطها
يتقاطع الواقع مع الالوقدع ،أي مدع ال يدال  ،فالشداعر قدد يستحضدر أسداطير مدن الماضديُ ،

فنيدة متع ّدددة كتعميدم الفكدرة ،وتقريبهدا إلدى ذهدن القدارئ
على واقعده الحدالي ُليبدرز مدن خاللهدا أغر ً
اضدا ّ
بطريقة واضحة.
كتدداب تش دريح النقددد عددن المدددخل النمددوذجي أو الطددوطمي أو النمددوذج القددائم علددى المددورو

تحد ّدد
يفسددر األعمددال األدبيددة باعتبارهددا تجسدديدا ألنمدداط
الشددعبي أو األسددطوري أو الشددعائري ،وهددو بددذلن ّ
وبنددى أسددطورية ال زمنيددة تعدداود الواقددع ،وال يكددون االهتمددام فددي هددذا النقددد بال فددائص النوعيددة للعمددل
6

األدبي بقدر ما يهتم بسما البنية السردية أو الرمزية التي تربطه بأساطير قديمة.
وقدد تددأ ّر علدي ال ليلددي بعدد ٍد مددن األسدداطير وب اصدة العربيددة ،إذ ظهدر فددي شدعره بعد

التجليددا
ّ

دادا رمزي ددة مقف ددودة ،وتس ددمها بط ددابع
األس ددطورية الت ددي تم ددنح ش ددعره دالال جدي دددة تُض ددفي عليه ددا أبع د ً
المتعة ،حيث يقوم باالحتفا بجزء كبير مدن التجربدة األسدطورية ،وتوليدد دالال جديددة لهدا
التشويم و ُ
بمددا يتناس د ومالمددح التجربددة الحاليددة ،و قددد تحددد أحمددد جبددر شددعث عددن تند ّدوا أصددول األسددطورة
لمعايندة البعدد اإلنسداني والوصدول بالتجربدة
الشدمول وال ّ
الشدعر إلدى ّ
ومفادرها ،حيدث اتّجده هدذا ّ
طمدول ُ

بعام ددة ،فل ددم يق ددق الش ددعراء عن ددد مناه ددل األس ددطورة المحلي ددة كالبابلي ددة
إل ددى الم دددا الجم دداعي اإلنس دداني ّ
.1علي العالق :الشعر والتلقي ،دار الشروقّ ،ع ّمان،1997 ،
 .2انرر ابن منرور :لسان العرب ،مادة سطر ،ج363 ،1
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 .3القرآن الكريم :سورة المطففين ،آية 13
 .4انرر :تفسير القرآن الكريم ،ج،2
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 .5انرر  :الفلسفة واإلنسان جدلية العالقة بين اإلنسان والحضارة ،دار الفكر العربي ،ط ،1بيرو 46 ،1996 ،
6
.انظر:فراينورثرب،تشريحالنقدمحاوالتأ ربع،ترجمةمحمدعصفور،منشوراتالجامعةاألردنية،األردن،1996،
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تعدا ذلن إلى أساطير األمم األخرا ُمتمّلة في األساطير اليونانيدة التدي
والكنعانية أو الفرعونية ،بل ّ
الشعراء.1
أشدها تأ ًا
يوعا بين ّ
كان ّ
ير وأك رها ُذ ً

ظددق
أن علددي ال ليلددي لددم ُيك ددر مددن توظيددق األسدداطير اليونانيددة فددي شددعره ،حيددث و ّ
تجدددر اإلشددارة ّ
الدور.
مرة واحدة من خالل آلية االسم ،وأسطورة أودي مرًة واحدة من خالل آلية ّ
أسطورة فينوو ّ
التد د ار

لمعطي ددا
س دديحاول ه ددذا الفف ددل الكش ددق ع ددن ال دددوافع المتع د ّدددة وراء توظي ددق عل ددي ال ليل ددي ُ
الرمددوز األسددطورية التددي تكد ّدرر فددي نايددا قفددائده ،وخاصددة أندده استحضددر العديددد
األسددطوري ،وأبددرز ّ
ظفهددا إلنتدداج دالال تتمحددور حددول ص دراا الفلسددطيني مددع المحتد ّدل وممارسدداته
مددن األسدداطير التددي و ّ
ِّ
المناضددل علددى االنعتدداق مددن حفدداره وإعددادة لململددة نفسدده مددن
علددى األرض ،كمددا تُبددرز قدددرة الشددع

ليتحرر من كل أشكال الرلم واالستبداد.
جديد
ّ

 .1انرر :األسطورة في الشعر الفلسطيني،
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المبحث األول
األساطير العربية
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لم يكن توظيق األساطير العربية عند ال ليلي بهد تدزيين القفديدة أو منحهدا ُحليدة أسدطورية ،بقددر
مددا كددان يحمددل معددادال موضددوعية يتطلبهددا سددياق الددنص ،إضددافة إلددى تك يددق المغددزا الددداللي الددذي
تحد
يطمح إليه الشاعر ،وقد ّ

أنس دواد عن ارتباط الشاعر المعاصر بأسداطير األقددمين؛ إ لمدا لهدا

الداخلي ددة والش ددكل اإلنس دداني معطي ددا
م ددن خد دوا ّ كالق دددرة عل ددى التشد د يص ،وم ددنح الحي دداة ّ

النفاذة ،والفور البيانية القادرة على الكشق واإلحاطة.
والحياة ،واللغة الفطرية ّ

الطبيعي ددة

1

جدول رقم ""ُ 4ي ّبين عدد األساطير العربية وأنواعها وأشكال توظيفها في شعرعلي الخليلي:

1

تضاريس من الذاكرة

زرقاء اليمامة

2

جدلية الوطن

مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األسطورية

التكرار

المساحة المكانية

جزئي

كلي

آلية التوظيف

اًلسم

تقنية التوظيف

اللقب

2

2

2

سد مأرب

2

2

2

الفينيق

4

4

2

1

_

_

_

_

_

3

ثم تزدحم الحديقة
وحدك ّ

الفينيق

7

7

4

نابلس تمضي إلى البحر

الكنية

القول

الدور

تآلف

2

2
2

1

4

_

_

6

7

زرقاء اليمامة

1

1

1

1

الفينيق

2

2

2

2

5

تكوين للوردة

الفينيق

1

1

1

1

6

المخيم
انتشار على باب
ّ

الفينيق

3

3

2

3

7

الضحك من رجوم الدمامة

الفينيق

1

1

1

1

8

ما زال الحلم محاولة خطرة

_

1

1

_

عبقر

1

1

1

1

زرقاء اليمامة

1

1

1

1

الفينيق

3

3

3

3

9

نحن يا موًلنا

الفينيق

3

3

3

3

10

سبحانك سبحاني

الفينيق

1

1

1

1

11

القرابين إخوتي

الفينيق

4

4

2

4

12

هات لي عين الرضا

الفينيق

2

2

2

2

13

خريف الصفات

الفينيق

7

1

7

7

14

شرفات الكالم

الفينيق

1

1

1

1

2
1

6

 .1انرر :األسطورة في الشعر العربي ،ط ،3دار المعار  ،مفر،1992 ،
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تخالف

82

_

_ ُيالح من الجدول السابم توظيق الشاعر علي ال ليلي إأربعإ إشدا ار أسدطورية ،حفدلإالفينيدمإ
ظدق الشداعر أسدطورة الفينيدم إتس ًدعا و ال دينإ مدرة ،مدن خدالل
فيها على أعلدى عددد تكدرار؛ فقدد و ّ
آليتددي االسددم والد ّددور ،يلددي ذلددن أسددطورة إ زرقدداء اليمامددة إ إ ددال

ليؤكد من خاللها انتفار الشع
ّ

م د ار إ م درة مددن خددالل الدددور،

الفلسطيني في النهايدة ،وجمدع الشدتا

تتكرر أسطورة عبقر وسد مأرب إالّ مرة واحدة.
أيضدا إلدى انفدراد بعد
_ ُيشير الجدول اإلحفائي ً

بعدد التف ّدرق ،فدي حدين لدم

معيندة ،م دل
الددواوين بتوظيدق إشدا ار أسدطورية ّ

انفراد ديوان إما زال الحلم محاولة خطرةإ بتوظيق أسطورة إ عبقرإ ،بينمدا انفدرد ديدوان إ تضداريس
من الذاكرةإ بتوظيق أسدطورة إ سدد مدأربإ ،لتتوافدم مدع المرحلدة التاري يدة فدي تلدن الفتدرة والتعبيدر
عن القلم الوجودي الذي كان يسدكن نفدس الشداعر ،فالقضدية هندا قضدية شدع

يكدون أو ال يكدون

ل ددذلن استحض ددر الش دداعر أس دداطير م ددن ال ددزمن الج دداهلي زم ددن الق د ّدوة والفروس ددية الس ددتنهاض هم ددم
األبطددال وتحفيددز طاقدداتهم لقتددال العدددو بقددوة ال م يددل لهددا للحفددا علددى اسددمهم وبقددائهم علددى هددذه
األرض.
_ حرددي ديوان دا إ وحدددا ددم تددزدحم الحديقددةإ وإخري د

الفددفا إ بددأعلى تك درار لتوظيددق أسددطورة إ

الفينيددمإ إسددبعإ م د ار ليعد ّدزز ال ليلددي مددن خاللهددا نزعددة تعد ّددد األص دوا
جديد ،والتماهي معها في بع

األحيان لتكون وسيلة لتقري

تشويًقا ،وتعطي األمل للمتلقي بالقدرة على االنبعا

فددي بعددث األسددطورة مددن

التجربدة إلدى المتلقدي ،وجعلهدا أك در

والتجدد رغم الجرال واأللم.

_الفينيق ( العنقاء)
عرفده علدي البطدل بقولده :هدو كدائن خ ارفدي عرفده اآلشدوريون
العنقاء طائر خرافي ُيولد من نفسه ،وقدد ّ

تم مدن حياتده خمسدمائة سدنة
واليونان؛ ال يعيش على الفواكه بل على اللبان والفموغ العطرة ،وحين ُي ّ
عشددا بددين أزهددار البلددوط أو علددى قمددم الن يددل ،د ّدم ُيشد ّديد لنفسدده محرقددة يضددع نفسدده فوقهددا
يبنددي لنفسدده ً
ويلف أنفاسه بين أريجها ،ومن رماده تنب م عنقاء أخرا.1

داعدا إلددى فينيددمإ بشددكل كّلددي علددى هددذا الرمددز األسددطوري
اتكددأ عليدده علددي ال ليلددي فددي قفدديدته إصد ً

قائال:
ليؤكد على ضرورة عدم االستكانة والرضا بواقع ال ّذل واأللمً ،
ّ
يا ِف ِ
ينيق،
َ

 .1انرر علي البطل :الرمز األسطوري في شعر بدر السياب ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،الكوي ،1982 ،
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ما َذا ت َخ ِبئ ِفي ال ّث ِ
نية الم ِ
خفّية،
َ ُ ُ
َ
َقبل أَن َت َ ِ
الق ِادم،
جهول َ
الم ُ
َ
صع َد إَلى َ
ِفي َب ِ
ط ِويل.
حر الّن َدمِ ال ّ
ّم يقول:
َقد سعيت يا ِف ِ
ينيق،
ََ ُ َ
الكتاب‘
أت َ
َوَقر ُ

زت َخ ِري َفها،
َحّتى َت َج َاو ُ
ِ ِ
مح
َوَب ِق ُ
ثل ُر ٍ
يت َعَلى َ
الجَبل ،م َ
ِ
ال لِي ِإّن ُه ِمن ُس َال َل ِتك،
ط ِائ ٍر أُس ُ
ثل َ
طورّ
ِي َق َ
َوُرَب َما م َ
َلق ُ ِ
الح ِق َيبة
ال لِي ِإ ّن ال ِب َح َار التي أ َ
يت َها في َ
َوَق َ

المَرِاثي.
ُتش ِب ُه ُهَ ،وَتروِي َع ُ
نه َ

1

ِّ
عاديدا ّإنمدا ندادا طدائر الفينيدم
إالنداءإ في القفيدةّ ،
ألح الشاعر على تكرار ّ
لكنه لم ُيناد إنس ً
بداية ّ
دانا ً
النضدال ،فالكدل مندادا بدال اسدت ناء ،فقدد حملد
أن جميع أفراد الوطن علديهم التح ّدرا و ّ
ليدل على ّ
ّ
ألنهدا ندداء للبعيدد ُيفيدد هندا معندى التنبيده ،وتكرارهدا يزيدد مدن مسدافا
فنيدة ّ
وظيفة ّ

إيداإ

وكأنده يعدر
البعددّ ،

ومتجاه ًال قضيته لدذلن تدركهم وقدام بندداء طدائر الفينيدم عّلده
في حقيقة نفسه ّ
أن العالم سيبقى متغافالً ُ
النددم،
ُي ِّلبي مطلبه،
ّ
وتتكشق هذه النررة الحزينة من خالل المفردا التي انتقاها الشداعر وهديإ بحدر ّ
المجهدول القددادم ،تددروي الم ار دديإ ،فهددو ال يدددري مدداذا سدديحمل لدده المسددتقبل المجهددول ،وهكددذا إ تددنه
األبيا

على دراء داللدي ،يرسدم لندا معانداة الدذا

الفرديدة التدي تفدر وتدئن تحد

وقدع أسدئلة متراكبدة

مؤسيةإ.2
وهذا ما يعكسه قول الشاعر إ تروي عنه الم ار يإ ،فقد غد
نف
ً
رمادا كرماد الفينيم ،وقد ّ
الشددع
عددن شددعوره وشددعور شددعبه تجدداه الحددرب ،فهددذا ّ

جميدع الكلمدا

والوعدودإ قد أر ُ الكتدابإ

عبدر
الشاعر نفسه ناطًقا بلسان قومه بداللدة توظيفده ضدمير المدتكّلم ُلي ّ

ّإنمدا يدنه

دادا لهددا،
ال يجددزا مددن الحددرب حتّددى لددو كددان رمد ً

دتعدادا للعدودة إلدى بالدهددم ،وهدذا مددا
أبندداده مدن ركددام ال ّددمار وال دراب يجمعددون أحدزانهم اسد ً

ؤكدده قددول الشدداعرإالبقاء علددى الجبددل ،م ددل ُرمددحإ فددي نردرة تحد ًدد وصددمود ال يزحزحهددا عددذاب ،ويفددتح
ُي ّ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
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النفسدية نافدذة التأويدل علدى االستبشدار بتب ّددل األمدور
إففل ال ري إ الذي أسقط ّ
الشداعر عليده حالتده ّ
ألن ال ري
وسقوط كل زائق؛ ّ

على مساحا

الفدعاب ،ويقضدي
فترة انتقالية لمرحلة أخدرا ،فهدذا الطدائر س ّ
ديتحدا ّ

األلم التي انتشر في األرض.

الشداعر؛ فالفدعود داللدة
كما يشي عنوان القفيدةإ
الداخليدة لددا ّ
صاعدا إلى فينيدمإ الحالدة النفسدية ّ
ً

على الرغبة في والدة حياة جديدة مليئدة باألمدل خاصدة بعدد ففدل الترقد
مددرور سددنوا

التعد

واالنتردار إ ال ريد إ وبعدد

واألمدداني ال ادعددة التددي عددانى منهددا الشددع  ،ويتمدداهى الشدداعر مددع هددذا الطددائر

1
جسددد مددن نفسدده فينيًقددا
فددا واحد ًددا بقولدده إ أنااا الفينيااق ،أنااا حلاام البشاار"  ،فالشدداعر ُهنددا ُي ّ
ليفددبحا ش ً
الركددام ليكددون شدداهد عيددان علددى مردداهر الجريمددة زمددن وقوعهددا،إ وعندددما تفقددد األشددياء
يددنه مددن ّ

واألجسدداد ميزاتهددا الفارقددة فإنهددا تفددبح متشددابهة حددد التما ددل ،فدداالمتزاج ددم التمدداهي باالتحدداد الكّلددي

وعلدى هدذه الفدورة تجدد العنقداء صدورتها فيندداإ ،2وفدي هدذا التوظيدق األسدطوري تفدعيد لنبدرة التحدّددي

وكأندده يقددول للمحتددل ّإنكددم فددي كددل مد ّدرة سددتقتلوني فيهددا
النضددال ّ
الرغبددة الدائمددة علددى تجد ّددد ّ
وال ّبددا  ،و ّ
السدير فدي طدرق
سأنبعث من ّ
الرماد ألعاود المقاومة من جديد ،وفي هذا الكالم تأكيد على استم اررية ّ
توسددل الشددعراء الفلسددطينيون بفددي
الجهدداد وتجد ّدددها فددي كددل زمددان ،إفقددد ّ
وبحشددد مددن الرمددوز األسددطورية التددي تد ّدم اختيارهددا بعنايددة فائقددة للتعبيددر عددن تددوقهم الدددائم لالنبع ددا
مددن األسددالي

التعبيريددة،

التجدد ،وتجسيد البطولة اإلنسدانية فدي أبهدى صدورهاإ ،3كمدا بدرز توظيدق طدائر الفينيدم بع ّددة أسدماء
و ّ

إأن إمكانيدا
أخرا منها إالعنقاءإ ،وفدي هدذا السدياق يدرا أحمدد كمدال زكدي ّ

تُستغل ّإال إذا أُتيح لهذا األدي
أَطّلت الع َنقاء ِمن ُغم ِ
وضها
َ ُ
ُ
و ِمن ُفر ِ
وض َها،
ُ
َ

ّأيدة أسدطورة ال ُيمكدن أن

4
إكأنه الففرإ يقول:
أن يفهم مغزاها لتعليم حالته بهاإ  ،ففي قفيدة ّ

ورٍة َت ُفوت
َو ِمن أُس ُ
ط َ

َب ُيروت!

جمتنا
وت ِن ا
ًَل َب ُير َ
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يم اتَنا
َوًلَ َب ُير َ
وت َخ َ

َندُلس الب َك ِ
اء
َوًَل َب ُير َ
وت أ َ َ ُ
ِ 1
اءلي!
َت َف َ

تعجد
الموقدع هنددا لدديس موقددع ّ

تعجد
مددن الناحيددة الكتابيددةّ ،
لكندده ّ

يقتضدديه سددياق األبيددا ؛ فالمقطوعددة

تهكميدة سداخرة إطاللدة العنقداء مدن الغمدوض ،للكشدق عدن الت ّدبط
ابتدأ بمفارقة غريبة وهي مفارقة ّ
وتعم ددم الش ددعور بالوح دددة
وع دددم معرف ددة المف ددير ال ددذي ّ
تتج دده نح ددوه القض ددية الفلس ددطينية ،ف ددازداد األل ددم ّ
النافيدة تعكدس حالدة
الضوء عليها بتكرارها أربع ّا
مر مقترنة بدال ّ
والعذاب ،فبيرو التي سّلط الشاعر ّ

الس ددبل بهد دؤالء الالجئ ددين ،وق ددد خ ددالق الش دداعر التن ددا
الش ددتا النفس ددي وع دددم االس ددتقرار عن ددد تق ّ
ط ددع ُ
األدبي في قول محمود درويش:

لنصيح ِفي ِ
شبه الجزيرة
َ
بيروت خيمتنا األخيرة
ُ
بيروت نجمتنا األخيرة

2

داهدا عل ددى قلب دده وتعّلق دده
يع د ّدد تكد درار الش دداعر للمك ددان ف ددي رأي إبد دراهيم نم ددر موس ددى وربط دده بال يم ددة ش د ً
بالحيدداة ،وتدرتبط بيددرو بمأسدداة الشددع

الفلسددطيني ،فهددي خيمتنددا مدرة ونجمتنددا مدرة أخددرا التددي تجمددع

المتناقضا  ،فهي خيمدة المنفدى وندوره الدذي يضدئ لده الطريدم ،3.لك ّدن الشداعر علدي ال ليلدي ُي دالق
هددذه الداللددة ،وال يعتبددر بيددرو المددأوا اآلمددن لالجئددين وب اصددة بعددد الغددزو اإلس درائيلي للبنددان عددام

المقاومددة الفلسددطينية منهددا،

ددو إلددى بيددرو وفرضدده بقددوة السددالل إخ دراج قد ّدوا
 ،1982إ ودخددول العد ّ
كد ددان ض د دريبة قاسد ددية ضد د ّدد الشد ددع المشد د ّدرد فد ددي الم يمد ددا إ ،4وتد ددأتي صد ددورة إ األند دددلسإ فد ددي نهايد ددة

لتعمم من مأساة المشهد التراجيدي فحضارة األندلس العريقة انهار بعدد مانمئدة سدنة مدن
المقطوعة ّ
وشّرد أهلها من العدرب والمسدلمين فدي كدل مكدان ،وقدد نجدح
اشتد حولها الحفار ُ
العطاء واالزدهار ،و ّ
الشاعر في توظيق البعد التاري ي في إاألندلسإ التي تفتد ّ مملكتهدا وبدد

كإنسدان حدزين ب ٍ
داا علدى

زوال مجددده ليرسددم مددن خاللهددا مأسدداة فلسددطين المعاص درة ،فسددقوط فلسددطين فددي يددد األعددداء يسددتدعي

1
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ِّ
كليدا فدي تب ّددل األمدور
حل بهاّ ،
لكن علي ال ليلي لم يفقد األمل ً
مما ّ
ت ّذ ّكر سقوط األندلس ألخذ العبر ّ
التجمددع واللقدداء ،فإطاللددة العنقدداء فددي البدايددة هددي الحيدداة الكامنددة فددي
الضددياا والتفد ّدرق إلددى
مددن حالددة ّ
ّ
رمادهددا والتددي سددتُعيد ترتي د

األمددور مددن جديددد وهددذا مددا تُددوحي بدده مفددردة إ تفدداءليإ فددي نهايددة الكددالم،

إفأطّل إ في البداية وإتفداءليإ فدي النهايدة هدي صدورة للحيداة الجديددة التدي سدتُبنى بعدد انبعدا

العنقداء

مددن رمادهددا ،وه ددذا ُيبددرز الرغبددة الجامح ددة والعزيمددة القويددة ف ددي إأن تسددقط أوراق الماضددي والحاض ددر
لينب ددم المسد دتقبل ال ددذي ت ددؤمن األس ددطورة ّان دده س دديكون والدة جدي دددة  ،ف دداالحتراق والد دوالدة توأم ددان ف ددي

األسطورة ،فال ّبد من االحتراق أوًال حتى تكون الوالدة واالنبعا

1
دأن الشداعر يسدتعلي
الرمدادإ  ،وك ّ
مدن ّ

بقوة وعزيمة ال تُوصق.
على جراحه ُليولد من جديد ّ
ِّ
قائال:
الفغيرةإ ً
لح ّ
وي ّ
ُ
الشاعر على الفكرة نفسها في قفيدتهإ يدا ّ
اء ِ
ِإّنها ِرحَل ُة الع َنق ِ
ظل َتن َ ِ
ات َت ُهب
التي َس َت ّ
اك ُم َخّي َم ٌ
ان ُهَن َ
ق َحي ُثما َك َ
طل ُ
َ
ِ
ِ
طلِق ِمنها الزُن ُ ِ
حرير.
طن َوَتَن َ
الو َ
َ
م َ
ود َل َمس َيرِة الّت َ
نها َرَوائ ُح َ
ِ
ِ
ُخرى َف َمتى َس َتنتهي
َ
أساة َوب َِد َاية أ َ
الم َخّيمِ ن َه َاي ُة َم َ
انت َش ٌار َعَلى َباب ُ

المآسي؟

2

إهنداإ ،وأبنادهدا،
لقد بددا الم ّديم مع ً
دتقر فدي بداطن األرض فهدي ُ
دوعيا لألدم والعدذاب الدذي يس ّ
دادال موض ً
عمقهدا توظيدق
هنااإ مشتّتون في ّ
حمدل بمعداني األسدى التدي ُي ّ
الم ّ
كل مكدان ،وهدذا مدا يعد ّ بده السدياق ُ
بالرحددة
اسددم االسددتفهام إمتددى تنتهددي الم سدديإ فدداألرض لددم تعددد تددأنس بالحيدداة ،والالجئددون ال ينعمددون ّا
النفسدي فرائحدة الدوطن وتُ اربده تُشدعل فدي أنفسدهم الحندين للعدودة إليده ،وتددفعهم إلدى التحد ّدرا
واالسدتقرار ّ
معكدر لفدفو
الرغبة في بداية جديدة بعد ال ّورة التدي ال ب ّدد منهدا مدن ك ّدل ّ
وّ
النهوض لتحريره ،وهذه هي ّ

أن الفلسددطيني ُيولدد مددن إالبدايددةإ ،ومدن الحكايددة بددال إنهايددةإ،
الحيداة ،وهددذا مددا ّ
تؤكدده أسددطورة إالعنقدداءإ ّ
إفمددن الطبيعددي واإلنسدداني أن تسددعى ال د ّذا

إلددى اسددتعادة توازنهددا ،وإالّ فلددن تقددوا علددى المتابعددة فددي

الطريم نفسها ،أي تمجيد المدو والمدوتى والشدهداءإ ،3وبدذلن أصدبح

فلسدطين وشدعبها أسدطورة فدي

1
الشعر العربي المعاصر ،دار اآلداب ،بيرو ،1994 ،
 .يوسق حالوي :األسطورة في ّ
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النضددال ،ويددرا بعد
ّ

ّن اإلنسددان فددي إصدراعه مددع المددو أبددى أن يستسددلم للهزيمددة ،األمددر
البدداح ين أ ّ

الذي دفعه إلى إبداا عالم أسطوري يتغّل

فيه االنبعا

على المو إ.1

معنددى ُمغدداير يعكددس مددا ُيحدداول الغددرب
لكد ّدن الشدداعر ان دزال عددن الدددور الحقيقددي لطددائر الفينيددم إلددى ً
زرعه في عقول الشع لت بيط همهم عن الجهاد فيقول:

ِ
ِ
الزنز ِ
ِ
انات،
عتمة
العتمة ،في
عيناك من
وانتحرت
بعض ّ
َ
ِ ِ
السوق،
أخبار ال" سي .آي .أيه" كما
وصارت
أخبار ُ
َ
ُ
العملة في ّ

روج وتط َغى..
رو ُج ُ ،ت ُ
ُت ّ
صعد ِمن َموِت َك،
َلن َت َ
طق !
طق! ُ
ُ

ِ
تك األولى
ودي َ
تصع َد من َوش ِم ُعُب َ
َلن َ
تأكل حب َة حلوى!
لن َ
يد َك السفلى
ُ

وبالد َك ُسفلى
ُ

ياحك ُسفلى
َو ِر ُ

روعك ُسفلى
َو ُز ُ

موعك ُسفلى
َوُد َ

أنت...

2

ويدددخل الشدداعر
ين دزال الشدداعر عددن الدددور الددذي امت داز بدده طددائر الفينيددم وهددو الفددعود مددن الرمددادُ ،

أسطورة الفينيم في هذا المقطع ُليبرز من خاللهدا هدد
الشع

الفلسطيني بفدورة شدع

الغدرب بعامدة واالحدتالل ب اصدة فدي إظهدار

عداجز غيدر قدادر علدى بنداء غدده ومسدتقبله الحضداري ،وقدد اسدت مر

الشاعر الداللة العكسية لدور طائر الفينيم إلن تفعد من موتن ،لدن تفدعد مدن عبوديتدنإ؛ ُليكسدبه

أن هد
بعدا رمزًيا ّ
ً
ويؤكد من خالله ّ

االحتالل هو اإلبقاء على عبوديدة الشدع  ،وحفداره فدي زن ازندة

دروج األخبددار
ويسدداعده فددي ذلددن اإلعددالم ّ
ُمغلقددة ال يددرا نددور الحقيقددة فيهدداُ ،
المزي د الكدداذب الددذي ُيد ّ
ويزّيد د الحق ددائم ف ددي محاول ددة لزرعه ددا ف ددي عق ددول األبن دداء ،إويمك ددن وص ددق البط ددل بتداخالتدده
الكاذبددة ُ
 .1ريتا عوض :أسطورة المو واالنبعا

في الشعر العربي الحديث ،المؤسسة العربية ،بيرو ،1978 ،

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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مي د از حركتدده فددي القفدديدة وهمددا :البحددث عددن الددذا
المعقدددة فددي ُبعدددين رئيسددين ّ
مقوما
والبطولة ّ
وتحدي كل ّ

فددي عفددر الضددياا،

المو إ.1

الشدع

طم ،طمإ لتفدل رسدالته إلدى جميدع فئدا
وقد و ّ
الدارجة في قوله إ ُ
ظق الشاعر اللغة اليومية ّ

الدخيل إغدراق أبنداء
وتكون قادرة على التأ ير في نفوسهم ،ويرسم الشاعر صورة الضعق التي ُيحاول ّ

الوطن في مستنقعها مدن خدالل ع ّددة عناصدر تدرتبط جميعهدا بمفدردة السدفلى وضدمير الم اطد

الدذي

يتك ّدرر فددي ك ّدل مد ّدرة ،فاليدد والددبالد والدزروا والريددال والددموا تعكددس أمنيدة المحتددل فدي اإلطاحددة بمكانددة
اإلنسان الفلسطيني والقضاء على أهدافدة السدامية التدي يحداول تحقيقهدا ،ويتفاعدل تحريدن الكلمدا

األسطر الشعرية مع حالة االنحدار التي يرغ

االحتالل إيفال الشع

فدي

لها وضرب ك ّدل فكدرة يسدعى

الفلسددطيني الوصددول إليهددا ،حيددث تتضددافر رسددالة الشدداعر مددع الشددكل الكتددابي لأبيددا

الشددعرية الددذي

الدرج ليرسم صورة الهبوط والنزول الذي آل له حال البالد العربية ،ويرا عبد ال دالم العدق ّأنده
ُيشبه ّ
قددد تم ّ د عددن الجدددل الحاصددل بددين الشددفهي والمكتددوب جددزء كبيددر مددن التّشددكيل البفددري الددذي لجددأ

الشددعراء مددن أجددل إيفددال جددزء الد ّدنص ال فددي مددن خاللهددا إلددى المتّلقددي ،ومددن هنددا بددرز االهتمددام
إليدده ّ
المت ازيددد بالتشددكيل البفددري فددي شددعرنا العربددي الحددديث ،2وتددأتي عالمددة الحددذ
ُ

فددي نهايددة المقطوعددة

أن المسدكو عنده قدد يكدون أك در بالغدة مدن المنطدوق بده ،فدال يكدون اإلنسدان فدي
رّبما لتقدول للقدارئ ّ
وهدذا مدا يسدعى إعدالم االحدتالل

الفواب ،واتبدع طريدم الشدهوا
مكانة سفلى إالّ إذا ابتعد عن طريم ّ
دائمدا واسددت دام الحددرب اإلعالميددة التددي تطمددح إلددى قلد الحقددائم ،وتجهيددل الجيددل الجديددد
التددروي لدده ً
دالنص متواليددة شددعرية تنتقددل فيهددا التشددكيال
بحقوقدده فددي وطندده ،إفد ّ

مددن صددورة إلددى أخددرا فددي وعددي

شعري است نائي ،وفي درجة عاليدة مدن النضد والتحدام األشدياء والموجدودا

والعناصدر الحياتيدة التدي

تُشد ّدكل فضدداء ال طدداب الشددعريإ ،3لكد ّدن ال ليلددي لددم يستسددلم لهددذه األكاذي د

درد فددي قفدديدة أخددرا
ويد ّ

بقوله:

الباقي
َ
أنت َ

ق األحزان
فو َ

ق الطغيان
وفو َ
 .1أحمد جبر شعث :األسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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سبحان
أسك
لم تفقد ر َ

ِ
كل مكان
إًلّ َكي
َ
يصعد من ّ
1
مما كان
ُ
جذر َك أقوى ّ

دانا أك ددر ق ّدوة وقدددرة علددى
يؤكدد الشدداعر مدن خددالل هدذه األبيددا ّأندده لدم ُيكسددر إالّ ُليبعدث مددن جديددد إنس ً
مواجهة المفاع كطائر الفينيم الذي ُيبعث من رماده.

زرقاء اليمامة
كان د

زرقدداء اليمامددة مددن األسدداطير التددي اسددتدعاها علددي ال ليلددي فددي بنائدده الشددعري ،وهددي كمددا قيددل

ضددرب بهددا الم ددل فددي حد ّددة البفددر ،كان د
عنهددا :إام درأة مددن بنددي جددديس ،مددن أهددل اليمامددةُ ،

تُبفددر

2
بأنهددا رمددز
األعددداء مددن ُبعددد ال ددة ّأيددام ،وتح د ّذر قومهددا لالسددتعدادإ  ،وقددد وصددفها علددي عشددري ازيددد ّ
وتحمددل نتيجددة عدددم اإلصددغاء إلددى
أسددطوري يعكددس القدددرة علددى التنبددؤ واكتشددا ال طددر قبددل وقوعدده،
ّ

3
دامال رسدال ًة جوهريدة؛ رغبدة منده فدي أن تكدون كلماتده
تحذيرها  ،وقد جاء توظيدق علدي ال ليلدي لهدا ح ً

عيونهدا عدن الواقدع المدؤلم الدذي ُيعداني

فدق كل ما تسمع ،وتُغم
مبفرة للجماعة التي أصبح تُ ّ
ّ
فوهددة الجددرلإ محاولدة اسددتقراء المسددتقبل فددي
إالفددعود مدن ّ
منده أبندداء الددوطن ،ويعكدس عندوان القفدديدة ّ

المنيرة بضوء الحقيقة:
عيون زرقاء اليمامة ُ
ِ
وع ٌة َك َّ
الش َجر
زر َ
َ ...فال َ
حجارُة َم ُ
َكالِيل...
حن األ َ
َوَن ُ

حن ال ُخيول...
َن ُ
ام ِة...
َو َع ُ
ين َ
الي َم َ
ِ ِ
المَرَايا !!
َنافذ ٌة في َ
................
يجيء المخاض
ُ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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وتحيا..
تموت َحمائمنا في الدخانَ ،
ُ
تموت وتحيا...
ُ

يحرث البحر نورس،
وًل
ُ
أو يشرب الملح َقلب الشجر!

1

الشدداعر مفددردة إالجددرلإ لوصددق المحتد ّدل ال بيددث الددذي يتل د ّذذ بإ ارقددة الد ّددماء ،ويحددرم الشددع
اسددتعار ّ

أن المناضد ددلين
والقلد ددم فد ددي كد ددل مكد ددان ،لكد د ّدن ّ
الشد دداعر ُيفد د ّدر ّ

الرع د د
ويحد دداول نشد ددر ّ
العد دديش بسد ددالم ُ
طون كدل العقبدا وسيفدعدون ببطدوالتهم لتحقيدم أحالمهدم فدي الحريدة والعديش الكدريم ،وتدتالحم
سيت َ ّ
هذه الفورة مع أسطورة زرقاء اليمامة ليحمدل التوظيدق فدي نايداه إشدارة التنبيده والتّحدذير مدن المحتدل
الددذي يفددنع األكاذيد

ويحيددن الم دؤام ار إليقدداا أبندداء الددوطن فددي حفددر ال م ددرج منهددا ،وقددد ورد فددي

حنين دا
أن فددي استحضددار زرقدداء اليمامددة ً
سددياق القفدديدة الحددديث عددن الددوطن المهددزوم والمقتددول ،كمددا ّ

ورفض دا للواقددع المددؤّلم الددذي سدداعد فددي تعميقدده كد ّدل مددن يسددعى إلددى إعددالء مفددلحته
للبطولددة الغائبددة،
ً
دتحل بأبند دداء الد ددوطن ،إ فالداللد ددة االستش د درافية
ّ
الش فد ددية دون التفكيد ددر فد ددي عواق د د األمد ددور التد ددي سد د ّ
للمسددتقبل ،وتحددذير قومهددا مددن األعددداء ،واكتشددا

ال طددر قبددل وقوعدده ،بقيد

مقترنددة بهددا وشد ّدكل

أهددم

تم استدعادها في الشعرين الفلسدطيني والعربدي ،لمدا يحملده هدذا الرمدز مدن دراء مت ازيدد،
الدالال التي ّ
وعد ددودة إل د ددى المند ددابع البك د ددر ل د دربط الماض د ددي بالحاضد ددر ،والتعبي د ددر عد ددن القض د ددايا الوطنيد ددة والقوميد ددة
واإلنسانيةإ.2
وتتقاطع هذه الدالال

مع قفيدة أمل دنقلإ البكاء بين يدي زرقاء اليمامةإ ،التي يقول فيها:

أسأل يا زرقاء
ُ

...................
كيف حملت العار

أقتل نفسي ،دو َن أن انهار
ثم مشيت دو َن أن َ
ّ
3
ط لحمي من ُغبار الّتربة المدنسة
دو َن أن يسق َ

1
الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ
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كان د

داهدا علددى أسددباب الهزيمددة التددي ترتّ د
زرقدداء اليمامددة شد ً

داخلها صدا الفو لكل إنسان يأمل ال ال

وكأنهددا تحمددل
عليهددا غيدداب الحريددةّ ،

من آ ار الهزيمة.

تأمدل الكلمدا
كما ّ
أن خروج الشكل الكتابي عن المألو ُيفبح الفتًدا ليسدتوقق القدارئ فدي ّ
ال فدي بدؤرة محوريدة تُسدّلط األضدواء
إلى دالال معانيهدا ،إيضدع هدذا التوزيدع ك ّدل واحددة مدن تلدن الددو ّ
واالنتبداه

جسدد
عليها من الناحتين الداللية والنغميةإ ،1ويشي تحرين عبارة إنحن ال يولإ برسم صورة
ّ
متحركدة تُ ّ

السدباق لتحقيدم الفدوز ،وقدد
حركة األبطال في سداحا المعركدة التدي تُشدبه حركدة ال يدول فدي ميدادين ّ
الفدور
الشاعر
ترا ّ
انفتاحا مدن البيداض بعدد مف ّ
دردة إ الم اريداإ لي ّ
ً
ددل علدى انفتدال الحيداة وتع ّددد الم اريدا و ّ

النص بها ،فالمؤّ ار البفرية بالرغم من بساطتها ال ّبد أن يكون لهدا تدأ ير
التي ُيمكن للقارئ ردية ّ
بالضدرورة أن تقتفدر الق ّدوة علدى
في توجيه نرر القارئ إلى بنيدة ال ّدنص وطريقدة نسد مفرداتده ،فلديس ّ

حمددل السددالل وامددتالا المعد ّددا فقددط ،ويددرا عبددد ال ددالم العددق ّأنهددا قد ّدوة أخددرا تتمّددل فددي الحنكددة
السداحر ،2ويزيدد عمدم الفكدرة
الفكرية والردية القلبية التي قد تُ ّ
غير مدوازين األمدور وتقلد الس ّدحر علدى ّ
دررة مدرتين فدي نهايدة المقطوعدة الشدعرية موازندة
المك ّ

األسطورية وداللتها عند اقترانهدا بعالمدة التعجد

النضدال
مع تكرار ضمير المتكلم إنحنإ في نايا ّ
فالفعود بالرغم من الجرال واالستبسدال فدي ّ
النصّ ،
والبقاء في األعلى كاألكاليل التي تُوضع على الرأو هو ما ُي ير االنبهار والتّعج بالعزيمدة اّلداخليدة
التدي تسدكن كينوندة نفدس الشدداعر رغدم كدل العدذابا

والمتاعد  ،وهددذا مدا يؤكدده انتقداء الشداعر لمفددردة

ليؤكدد الشداعر مدن
إالم اضإ التي تحمل المعاناة واأللم متبوعدة بالطبداق بدين مفردتدي الحيداة والمدو
ّ

وجل مكنوناتها تتمّل فدي فجيعدة الدوطن الممدزق ،ونكبدة أهلده وتشدردهم فدي
خاللها ّ
إأن أسرار المأساة ّ
متاهددا

المنددافي ،ومددن هنددا كان د

القيمددة اإلنسددانية العرمددى التددي منح د

ش فددية إ زرقدداء اليمامددةإ

دز للتض ددحية وف ددداء األه ددل وال ددوطن م ددن أج ددل الحي دداة وحري ددة
بع د ًددا آخ ددر ي دددنو ب دده إل ددى أن يك ددون رم د ًا

اإلنسانإ ،3ويقول في قفيدة أخرا:

نحو البحر .كانت
كانت هياكلهم
تصول ،تهب َ
ُ
شاهدا:
رغوُة األبدان طاغيةا .وكان
ا

الغناء.
صيادها فيشف
واليمامة تعرف ّ
ُ
 .1خضر أبو جحجول :التشكيل الجمالي فيشعر سميح القاسم،
 .2انرر :التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني،
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شاهدا:

الحروب ُتهادُنها ِسَن ٌة
و
ُ
1
تشاء.
ثم تأخذ من ُعم ِره ما
ُ

يؤكدده تكدرار الشداعر مفدردة
إنسانا
جعل الشاعر من زرقاء اليمامة
شاهدا على جرائم الحرب وهدذا مدا ّ
ً
ً

ويحداول الشدداعر مددن خددالل هددذا االستحضددار أن ُيضدديق للرمددز األسددطوري داللددة معاصدرة
إش ً
داهداإُ ،

تعبر عن حالة العذاب التي يعيشها الشع
ّ
وخي ار البالد بدعوا األكاذي

الفلسدطيني فدي ظ ّدل االحدتالل ،الدذي ُيسديطر علدى البحدر

المزعومدة التدي تفدول وتجدول فدي عقدول شدعبهم ،إهيداكلهم تفدولإ،

وي ددالق الش دداعر ف ددي ه ددذه األبي ددا
ُ

الدالل ددة المتع ددار عليه ددا لزرق دداء اليمام ددة؛ ف ددإذا ك ددان دوره ددا ف ددي

دإن دورهدا فدي الوقد
العدو وتنبيه قومها لالسدتعداد لده ،ف ّ
األسطورة العربية التحذير من قدوم ّ
أصبح تأريي األحدا وحفرها في الذاكرة.

.1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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الحاضدر

المبحث الثاني
األساطير الشرقية

88

تعب ددر ع ددن
ل ددم يتوق ددق عل ددي ال ليل ددي عن ددد توظي ددق األس دداطير العربي ددة ،إنم ددا و ّ
ظ ددق أس دداطير ش ددرقية ّ
أن الش ددعراء الفلس ددطينيين اس ددتقوا الك ي ددر م ددن مد دو ّادهم
مض ددمون رس ددائله الش ددعرية ،وي ددرا أن ددور الش ددعر ّ

الفياضددة لأسدداطير القوميددة والعالميددة بعددد أن أعددادوا صددياغتها برديددة معاص درة،
الشددعرية مددن الينددابيع ّ
تماهيددا بددين ال د ّذا
معب درين عددن البعددد الحضدداري ألمددتهم ،ومجسدددين
ّ
ً

الفرديددة وال د ّذا

الجمعيددة ،بحيددث

معب ًار عن وجدانهم ورديتهم.
ويفبح ناطًقا باسمهمّ ،
يتماهى الشاعر مع جمهوره ُ
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الس ددابم توظي ددق الش دداعر عل ددي ال ليل ددي إأرب ددعإ إش ددا ار أس ددطوريةإ حف ددل
_ ُيالحد د م ددن الج دددول ّ
ظفهددا الشدداعر إ ا نددين وعش درينإ م درة ،مددن خددالل آليددة
إعشددتارإ فيهددا علددى أعلددى عدددد تك درار ،فقددد و ّ
الدور ،يلي ذلن أسطورة إيزيس وأوزريس إإحدا وعشرينإ مرة ،أما أسطورة عروو النيل فقدد تك ّدرر

إأربعإ م ار إ ،وبعل وعناة مرة واحدة.

_ند ّدوا الشدداعر فددي األسدداطير الشددرقية التددي انتقاهددا بددين البابليددة والفرعونيددة ،فددي محاولددة للتوفيددم بددين
الت ار األسطوري والواقع الحاضر ضمن رديا شاملة للتاريي والوجود.
حرددي ديوانددا إ مددازال الحلددم محاولددة خط درةإ وإجدليددة الددوطنإ علددى أعلددى عدددد مددن توظيددق األسدداطير
إ ال

أساطيرإ ،للتوفيم بين الت ار األسطوري والواقدع الحاضدر ضدمن رديدا شداملة للتداريي والوجدود،

ددو وخططده ض ّدد
ّ
التوحدد والتكداتق للتف ّددي لمدؤم ار الع ّ
فركز الشاعر في هذه الدواوين على ضرورة ّ
التفرق.
أبناء ّ
الشع  ،وضرورة جمع الشتا بعد ّ
ظق الشاعر في ديدواني إ تضداريس مدن الدذكرةإ وإ خريد
بينما لم يو ّ

الفدفا إ ّأيدة أسدطورة شدرقية،

المقدسدا
فقد لجأ إلى الكلمدة المباشدرة لتوجيده نردر المتلّقدي إلدى ضدرورة ال ّددفاا عدن ّ
أن ديوان خري
من بطش المحتل ،وخاصة ّ

الففا
ّ

ُكت

بعام واحد ،فمال الشاعر إلى توجيه رسائله إلى جميع فئا

وحمايدة األرض

في عام إ 2001إ بعدد انتفاضدة األقفدى
الشع

لنفرة المقدسا

عشتار /تموز
الشاعر في بنائه الشعر ّي حول ال ف
تدور معالِّم أسطورة عشتار التي أذابها ّ

الدفاا عنها.
وّ

التجدد فدي مرداهر
و ّ

الطبيعددة الم تلفددة ،إفعشددتار كمددا تددزعم األسددطورة كان د إ تنددتف مددع الربيددع مددن مرق ددها لتلد ّدون وجدده
1
النجمددة ال مماني ددة وكوك د الزهد درة،
األرض بكد ّدل أخضددر به ددي إ  ،وقددد ك ددان مددن رم ددوز اآللهددة عش ددتار ّ
سكان وادي الرافدين نزول اإلله تموز إلى العالم السفلي بم ابة وفاته ،وكدان لهدذا م ارسدم دينيدة
واعتبر ّ

خاصدة فددي شدهر تمدوز ،فقدد سددمي ذلدن الشددهر علدى اسددمه وهدي الفتدرة التدي تنعدددم فيهدا األمطددار فددي
وادي ال ارف دددين وتنقط ددع الز ارع ددة ،وتض ددمن

الم ارس دديم نحيد د

وعوي ددل وبك دداء النس ددوة الب ددالغ ،واعتب ددروا

خروجه من العالم السفلي بعد ستة أشهر بم ابدة مديالده2.ويبدرز هدذا التوظيدق األسدطوري فدي قفديدة
إ دفاتر إلى أطفال العالمإ بقول الشاعر:

1
السوال :لغز عشتار األلوهية المؤن ة وأصل األسطورة ،سوها للدراسا  ،قبر ،1985 ،
 .فراو ّ
 .2المفدر السابم106 :
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الجسد َعلى اللوزة ..كان
كان
ُ
َ

هر أوًلدا وبناتا في نيسان
ُيز ُ
ق في تشرين
ويشر ُ
ُ
ويعطي ما شاء اإلنسان

الريان
وكان ..على القدومِ
ُ
َ
الجسد ّ

ِ
القدس
نافذ اة في

فتناسل
خبز نضجت
ونافذ اة في كسرِة ٍ
َ
ِ
المتحدة
أكياس األممِ
وعبأ
فيها
ّ
ُ
القمح ّ
حّتى انقلب الميزان

بحر النسيان.
 ..وكان ..الكائن َ

1

يتجّلى دور عشدتار فدي قدول الشداعر إ ُيزهدر فدي نيسدانإ وقولده إ كسدرة خبدز نضدج
يؤكد توظيق فعل اإلزهار والتناسل دالال
ّ

العطداء وال يدر الدوفير الدذي يفدي

فتناسدلإ ،حيدث

بده جسدد المناضدلين،

وهددذا مددا ُيبددرزه انتقدداء الشدداعر لشددهر نيسددان الددذي تنمددو وتزهددر فيدده األرض واألشددجار ،فمددو ه دؤالء

الشهداء سب

فد
في حيداة غيدرهم إذ تمتدزج عشدتار مدع الطبيعدة لت ّ

إلى خضدرة ونمداء ،وتح ّدد

األرض وتح ّدول دمداء الشدهداء

ألنهدا بدين
إبدراهيم نمدر موسدى عدن القدوا المتفدارعة التدي تتسدم بالتجريدد ّ

تعبددر عددن سددر ال لددم
زمنددين :أولهددا الد ّدزمن الماضددي فددي قولدده إكددانإ بتددداعياتها الدينيددة والدالليددة التددي ّ
والوجدود اإلنسدداني ،فمدا بددين الكدا

طوي د
ُ

والنددون سدال

األمطددار واخض ّدر األشددجار ،لك ّدن الددزمن الماضددي

دابال للتجدددد واالنبعددا  ،و انيهمددا الددزمن الحاضددر بوحشددته باعتبدداره معددادالً
صددفحته ولددم يعددد قد ً

ودالليا لالحتالل.2
موضوعيا
ً
ً
وتتضددافر داللددة انقل د

وتبد ّددل األمددور ورف د

ليبشددر الشدداعر المتّلقددي بضددرورة انقددالب الم دوازيين
المي دزان مددع نافددذة القدددو ّ

الواقددع المعدديش الددذي يعدديش فيدده الك يددر مددن الالجئددين علددى مسدداعدا

األمددم

المتحدة ،ليتناسل العطاء من أرض القددو التدي سدتمأ خيراتهدا أكيداو األمدم المتح ّددة وفدي هدذا داللدة
ّ
القويددة علددى خي د ار بالدهددم،
علددى تحد ّددي أبندداء الشددع الفلسددطيني قهددر المحتددل ،وسدديطرتهم بددإرادتهم ّ
طياتها األنين والحدزن الدذي يسدكن نفدس الشداعر
ويعكس توظيق قافية النون الساكنة التي تحمل بين ّ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

43

 .2انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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وشددعبه علددى سددكو الك يدرين واسددتكانتهم ونسدديانهم لمددا يدددور علددى أرض فلسددطين مددن مجددازر ونفددي
دتمر طددويالً وسددتنقل
وتش دريد لأبندداء ،لكد ّدن هددذا الواقددع لددن يسد ّ

وتحرر من األعداء.
ًا
النضال لتُزهر ماره في نيسان حريةً
إوال ت فددى أهميددة اللددون األحمددر الددذي ارتددبط بالد ّددم ،فقددد أجمع د

األمددور بشددروق شددمس تش درين وتجد ّددد
ال قافددا

أن اإلنسددان األول
القديمددة ّ

م ل ددوق م ددن م ددادة حمد دراء ،وه ددذه المد دادة الحمد دراء ه ددي دم أح ددد اآلله ددة ،أو ه ددي ترب ددة حمد دراء اكتس ددب
1
أن االحمرار في بع
حمرتها من دم اإللهإ  ،إذ تعّلل األسطورة ّ

األزهار نات من دم اإلله ،وهدذا مدا

ذكره علي إبراهيم في كتابه إ اللون في الشدعر العربديإ :أنده قدد ولدد
البري ،فنبتد
بعد أن سال دمه عندما هاجمه ال نزير ّ

مدن دم أدونديس شدقائم النعمدان

2
ظدق ال ليلدي هدذه
الزهدرة الجميلدةإ  ،وقدد و ّ
تلدن ّ

قائال:
األسطورة بشكل كّلي في قفيدته إ الكناية مقتلي ولسانيإً ،
ِ
وت.
وت ًَل َي ُم ُ
َج َسدي ِكناََيةَ .و َما َي ُف ُ
وت:
وت ًَل َي ُف ُ
َما َي ُم ُ

ِ
سموم
ام َتر َعى ُع َ
َوَقتلي الّل َسانَ ،واأل َ
َنع َ
الم ُ
شب َها َ
َقال ص ِ
كت،
اح ِبيَ :هَل َ
َ
وم،
َق َ
الَ :لن َت ُد َ

ِ
ق َّ
عمان.
َغ َادَرت َزَماَن َها َشَقائ ُ
الن َ
يدها!
آه َق َ

يد َها،
َك َسرت َق َ

َسر َجت َد ِمي؟ !
َك َسَرت َق َ
يد َهاَ ،ف َك َ
يف أ َ

3

الشدداعر فددي مقطوعتدده إلددى شددقائم النعمددان ،وخددالق الم ددل المتعددار عليدده إ اللددي فددا
أشددار ّ

مددا إ،

وقددد أجدداد الشدداعر فددي هددذه الم الفددة وهددذا االسددت مار األسددطوري أن ي دددم الرسددائل التددي يرمددي لهددا
نفدده ،وهددي كسددر قيددود االحددتالل وإنهدداء حفدداره للددوطن وهددذا مددا تعكسدده عبددارة إ لددن تدددومإ المتبوعددة
ّ
السددالم فمددن الفددع نسدديان
بكسدر القيددود  ،فمهمددا أبدددا هددذا الغاصد مددن دعايددا تنشددر رغبتدده فدي ّ
الشددع
حيددة فددي ذاك درة ّ
السددابقة ،بددل سددتبقى ّ
جرائمدده ّ

كمنبدده لهددم كّلمددا حدداولوا تفددديم أكاذيبدده؛
تعمددل ّ

 .1ديانا ندا :األسطورة والمورو الشعبي في شعر وليد سيق،رسالة ماجستير ،جامعة النجال ،فلسطين،2013 ،
2
الشعر العربي قبل اإلسالم،جروو برو ،الكوي ،2010،
 .انرر :اللون في ّ

 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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سببا في إشعال لهي
لتكون ّ
تدنيس االحتالل لها.

طهدارة بعدد
الدماء في كل مكدان لمدنح درا األرض رائحدة ال ّ
وتدفم ّ
ال ورة ّ

ويفيدد
يرا إبدراهيم نمدر موسدى ّ
أن ارتكداز ال طداب الشدعر ّي علدى الحدوار يحمدل وجهدة نردر اإلنسدانُ ،
القددارئ مددن لهي د

ومواقفهددا المتعد ّدددة فددي التحد ّدرر وال ددال

تجددارب الش فدديا

الش ف دديا
ُيف ددارق اإلط ددار الغن ددائي ال ددذاتي المتقوق ددع عل ددى ال ددذا  ،ويجع ددل ّ

مددن االحددتالل ،كمددا

واألص ددوا

ف ددي ال د ّدنص

عبر عن ذواتها ،1وفي توظيق الشاعر لدوال النفي إلن ،مدا ،الإ داللدة علدى الدرف
الشعري تنطم وتُ ّ

بالدم والقتدال،
الكامل لوجود االحتالل على األرض ،وإلحال على ضرورة ت ليص األرض من شروره ّ
الشدداعر :إهلك د  ،غددادر زمانهددا ،كسددر قيدددهاإ ،كمددا

ويزيددد المعنددى عمًقددا وداللددة اقت ارندده بمفددردا

ُيبرز أسلوب التّوجدع إآهإ حجدم األلدم واألسدى الدذي يسدكن نفدس الشداعر بسدب

الحفدار ال دانم الدذي

يفرضه المحتل على أرض الوطن.
وقد أكسد

الشداعر عملده حيويدة و دراء بتوظيدق الحدوار وتقنيدة تع ّددد األصدوا

التدي اسدتدع

تنوعدا
ً

فدي توظيددق الضددمائر ،وتحدد

نددازا المالئكددة فددي قضدايا الشددعر المعاصددر عدن أهميددة التكدرار التددي

الدّدنص بفضددلها طاقددا

الشددعرية ،ومبعددث
التددي تحملهددا اللغددة ّ

تكتسد

طاقددا
إيحائيددة أكبددر مددن تلددن ال ّ

التك درار عمددم اإلحسدداو وصدددقه بشددرط أن يكددون المكد ّدرر و يددم االرتبدداط بددالمعنى ،و ّإال كددان لفرددة
متكّلفة ال داعي لها.2

م د د ار ليس ددتنه

وق ددد ك د ّدرر الش دداعر مف ددردة إالقي دددإ ددال

الهم ددم بض ددرورة كس ددر ه ددذا القي ددد وعد دددم

النفسدية المشدحونة بدالتّوتر والقلدم
االستسالم لوجوده ،كما يعكس توظيق اسم االستفهام إكيقإ الحالة ّ
بسب

المدة التي مكث فيها االحتالل على األرض ،ويزيد اّللون األحمر الذي تشدي بده أسدطورة
طول ّ

شددقائم النعمددان دالال

الددنص عمًقددا وتأكيد ًددا ألهميددة الجهدداد إفدداللون لغددة قددادرة علددى حمددل المدددلوال

الكافيددة إليفددال المعنددى ،وهددو عضددو حددي فددي وحد ّددة الد ّدنصإ ،3إذن يفددتح اللددون األحمددر نافددذة الددنص
علدى سددياقا

متعدّدددة أبرزهددا سدياق المددو  ،فهددذا الدّددم س ُديّلون وجدده األرض ويزيددد ال فددوبة وال ضدرة

لبدء حياة جديدة مليئة باألمل والعطاء.

إيزيس وأوزريس
1
المقدو في الشعر الفلسطيني،
 .انرر :شعرية ّ

243

2
الشعر المعاصر ،ط،7
 .انرر نازا المالئكة :قضايا ّ

 .3المتوّكل طه :دراسة في ال ال اء الحمراء ،بي

264

المقدو للنشر والتوزيع ،فلسطين،2003 ،
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األسدطورة الدواردة فدي كتداب مجددي كامدل،

أسطورة أوزريس من األساطير المفدرية البدارزة ،وبحسد

ِّ
السددماء تسددامى
قفددة ملددن اسددمه إأوزريددسإ أسددود الجلددد قامتدده منتفددبة ،عندددما رفعدده والددده إلددى ّ
فهددي ّ
ملكددا لكد ّدل مفددر ،وات ددذ مددن إي دزيس زوج دة لدده وأمي درة علددى العددري ،وكددان أوزريددس ّأول مددن أرسددى
ً

يعا
الق دوانين التددي تحكددم ّ
الندداو ،وأنشددأ أول معبددد فددي مفددر ،بعددد فت درة قددام أخددوه باغتيالدده فسددقط ص در ً
وتمزيم جسده ،وكان هذا فدي أقاصدي آسديا ،قامد
مفر ،وبمساعدة اآللهة نجح

زوجتده الم لفدة بجمدع أعضدائه وعداد

بهدا إلدى

1
ظدق ال ليلدي
إيزيس في إرجاا زوجها إلدى الحيداة مدن جديدد  ،وقدد و ّ

الدور ،حيث يقول في إحدا قفائده:
هذه األسطورة في شعره من خالل آلية ّ
ِ
طع ِج ِ
ِ
َل َّ
سمي
علك ُتصغي :أُ َق ّ ُ

َّ
المن َفي،
َل َعل َك ُع ُ
شب َ
ط ُ ِ
الب َحر؟
رحتَ :ن َ
َف ُ
هوُة َ
قت :ل َمن َص َ
ِ ِ
الع َذابَ ،وَف َاز ِب ُحِّبي.
َار َفَقني في َ
عرف ِ
جه َك ًَل َي ِ
اًلنك َسار
َت َجّل ُ
يتَ :و َ

مك َش الوا َف َشلوا
أَل َ

2

فالشداعر يتح ّدد
الرسدالة المقفدودةّ ،
ت دم هدذه األسدطورة ال ّدنص الشدعري و ّ

بلسدان البطدل الدذي يمدو

الشداعر يشدعر بداأللم لعددم مبداالة الك يدرين بدأمر هدذا البطدل وهدذا
وتتنا ر أشالده فدي ك ّدل مكدان ،لك ّدن ّ

الترجددي المكررإلعد ّدلإ؛ فهددذه التّضددحيا
مددا يكشددفه حددر
ّ

ال ُيقد ّددر الددبع

قيمتهددا ،وفددي ربددط ال ليلددي

الشدجاعة الالمتناهيددة التدي يملكهددا هدؤالء
بدين البطددل الفلسدطيني والملددن أوزوريدس عدّددة دالال ّ :أولهددا ّ
الشدهداء باغتيدالهم علدى يدد ق ّدوا االحدتالل بفعدل المتد مرين،
يتعرض له ّ
األبطال ،و انيها الغدر الذي ّ
الداللددة ال ّال ددة فتتحد ّدد
فقددد مددا أوزوريددس مقت دوالً علددى يددد أخيدده غد ًا
أمددا ّ
ددرّ ،
لتستمر المقاومة والحياة.
وبعث أبطال ُجدد من ُج ث الموتى
ّ

عددن اسددتم اررية البطولددة،

تمزقد
ّ
فكل اآلمدال التدي ّ
فالشاعر ال يقبل الهزيمة واالنكسار مهما كّلفه ذلن من منّ ،

فدي الماضدي

ستُعيد المقاومة جمعها مدن جديدد ،إذ ُيعتبدر الفددائي هدو المركدز الدذي تمحدور حولده أشدعار ال ليلدي
وهو معادل موضوعي لش فية الملن إ أوزريسإ الدذي اسدتطاع
وه ددذا ُيما ددل ح ددال الف دددائي ال ددذي س دديلملم طموح ددا
ّ

الش ددع
ّ

 .1انرر :أشهر األساطير في التّاريي ،دار الكتاب العربي ،دمشم،2003،
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دث ال ّدرول فيده مدن جديدد،
زوجتده ب ّ

ويك ددافح لتحقيقه ددا ،إفأن ددا الش دداعر ال تقددق
ُ
24

السددالل إلددى
مكتوفددة األيدددي حددال مددا يحددد  ،ولددم تسددتكن لواقددع تسددعى فيدده قددوا الشددر والطغيددان بقد ّدوة ّ
نفيها وقتلها ،لذلن تقوم أنا الشاعر بلملمة أشالء المنفيين لبع ها من جديد ،في أوطانهدا التدي ال تدروم
عنها بديالإ.1
وتتقاطع هذه األسطورة مع الحكاية الشعبيةإ الطير األخضرإ التيو
ذفها محمود درويش في قوله:
السلطان
األخضُر
ُ
األخضر في كل البساتين التي أحرقها ّ
كل رماد
واألخضر في ّ

أسميك انتقال الرمز من حلم إلى يوم
لن
ّ

الزمان
الدم الطائر في هذا ّ
أسميك ّ
ّ
أسميك انبعاث السنبلة
و ّ

2

تجمددع أوزريددس عرددام شددقيقها وتدددفنها فيعددود إلددى الحيدداة علددى شددكل طددائر أخضددر أوالً ،د ّدم يعددود إلددى
ظفها فدي نايدا قفدائده علدى رديدا
صورته األولى كطفل ،وقد حاف ال ليلي في جميع أساطيره التي و ّ
البعددث والحيدداة بإص درار ال يتوّقددق ،لددذلن يسددعى إلددى أسددطرة ش فددية الفدددائي والتأكيددد علددى عطائدده
الد ّددائم ،فه دؤالء المناضددلين ال يجزعددون مددن الحددرب حتّ دى لددو كان د

دودا لهددا ،إّنمددا
لحددومهم
ّ
الممزقددة وقد ً

بهمددة ال تُوصددق ،وفددي المراوحددة بددين
ينهضددون مددن ُركددام الدّددمار يلملمددون أحدزانهم ويعددودون للمقاومددة ّ
ِّ
المناضد ددل
ط د د محاولد ددة إلش د دراا المتّلقد ددي فد ددي رحلد ددة العد ددذاب التد ددي يعيشد ددها
ضد ددمير المد ددتكّلم والم ا ّ
الشداعر فددي تحويدل التجربددة الفرديدة إلدى تجربددة إنسدانية مددن خدالل استحضددار
الفلسدطيني ،ورغبدة مددن ّ

متميزة سهلة الفهم واالستيعاب.
أنماط
بطولية ّ
ّ

إن اتكدداء الشدداعر علددى دور أسددطورة إي دزيس وأوزريددس يرسددم رول التحد ّددي والتفد ّددي التددي تسددكن فددي
نف ددس الش دداعر ،فه ددو ُي اطد د

دان ق ددادر عل ددى الحرك ددة والعط دداء
س ددنابل القم ددح والمناج ددل وكأنه ددا إنس د ا

المعبدرة عناصددر
دانا آخدر يسدتطيع عناقهدا لتتضدافر فدي هدذه الفدورة
ويشد ّ ص مدن غبدار المعركدة إنس ً
ّ
وتستفددلح األرض التددي

الحفددادين أن تددنه
التمسددن بالحيدداة ،ويطل د فددي الوقد ذاتدده مددن مناجددل
ّ
ّ
دأن الشدداعر ُيقدديم مددع هددذه العناصددر عالقددة ش فددية تش يفددية
أهلكتهددا ممارسددا االحددتالل لهددا وكد ّ
ترمددز إلددى االسددتعالء علددى بطددش المحتددل وضددرورة ال ددورة للقضدداء عليدده ،وفددي إهددذا تأكيددد االنتمدداء
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للددوطن فددي صددورته الكليددة ،ممددا يعنددي أن القفدديدة تحمددل شددحنا
علددى وجددود اإلنسددان ،وتسددتجي
ما قاسته هي ،وما زال

عاطفيددة وانفعاليددة ،تضددفي معنددى

لعمددم المشدداعر اإلنسددانية الفياضددة ،التددي تددرف

أن يقاسددي اإلنسددان

تقاسيه على أرض فلسطينإ.1

_ أسطورة عروس النيل
اسددت مر علددي ال ليلددي معطيددا

الت د ار األسددطوري الفرعددوني مددن خددالل توظيفدده ألسددطورة عددروو

بكل مدا تحملده هدذه األسدطورة مدن رسدائل دالليدة أراد الشداعر ب ّهدا فدي نايدا قفدائده ،إلقدد نهدل
النيلّ ،
الش ددعراء الفلس ددطينيون م ددن مع ددين األس دداطير القومي ددة واإلنس ددانية ،وأع ددادوا ص ددياغتها بردي ددا عفد درية،
الش ددامل لأم ددة العربي ددة ،وتب د ّددا ف ددي ش ددعرهم حض ددور ال ددذاتين الفردي ددة
وعب ددروا ع ددن البع ددد الحض دداري ّ
ّ
والجماعية وتداخلهماإ.2

الشددعري علددى أسددطورة إعددروو النيددلإ التددي يتجّلددى فيهددا معنددى الفددداء
الشدداعر فددي بنائدده ّ
حيددث اتكددأ ّ
والتّضحية من أجل بلوغ الحياة ،فقد ورد في كتداب قداموو العدادا

القدماء كانوا ُيلقون في موسم خدا ّ أجمدل فتيدا

إأن المفدريين
والتّقاليدد المفدرية ّ

دادا
مفدر هديدة للنيدل ،ويحتفلدون بهدذا الطقدس اعتق ً

3
السدياق يقدول ال ليلدي
أن الفتاة هدية لإلله الذي سيرضى عنهم إذا ّقدموا له
منهم ّ
ّ
ضحيةإ  ،وفدي هدذا ّ
في قفيدة إ ه ما تشاءإ :

يل المز َ ِ
العَرِائ ِ
السَر ِ
س،
وك َّ
او ِ ُ َ
يل َم ُ
هت ُ
رك َشة َ
َه ّذا الّن ُ
والنسِيم ُهو ِ
الك َتاب ُة
ُ َ
َ
الس ِرَ رِمِي ِه َف ُت ِ
ين آخ ُذ و َ ِ ِ
شعُل ُه
ِح َ
َ
رد اة في ّ
4
المِّيتو َن ِب َال ُقُبور
َوَت ُ
الجُن ُ
المَقا ِبُر َو ُ
ود َ
كتُب ُه األ َِّزَق ُة َو َ

أن المدو
عبر ّ
الشاعر في هذه المقطوعة عن فكرة مهمة يستلهمها من أسطورة إعروو النيلإ وهي ّ
ُي ِّّ
سب

لتجدد الحياة وتحقيدم مفدلحة الجماعدة ،وحسد
ّ

مدا ظهدر فدي هدذه األسدطورة ال ب ّدد أن ُيض ّدحي

دؤدي إلددى تفددتّح سددهول القمددح
النيددل ُيد ّ
دتمر حيدداة الجماعددة؛ فإلقدداء هددذه الفتدداة فددي ّ
فددرد واحددد بحياتدده لتسد ّ

واللوتس والقطن كما تزعم األسطورة ،ويعكس هذا التوظيدق رغبدة علدي ال ليلدي فدي أسدطرة البطدل أو
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دفاعددا عددن وطندده الددذي انتُ ِّهك د
ّ
الشددهيد الددذي ُيضددحي بروحدده ً

دحيا
ُحرماتدده ّ
ومقدسدداته ،فتضد ّ

ه دؤالء

ؤكدده فعدل إالكتابدةإ ،فك ّدل مكتدوب كمدا يدرا أندور
الشهداء ستبقى محفورة في أذهان الجميع ،وهذا ما ُي ّ
ّ

األزقدة والمقدابر وبدين
الشعر ال ّبد أن يبقى محفو ً
ظا تتناقله األجيال ً
جيال بعد جيدل فدي كدل مكدان فدي ّ
الجنود الذين يسيرون على درب الفداء والجهاد ،وهو عكس المقروء الذي ُينسدى بمدرور األيدام ومدو
1
أن قبدور األمدوا لدم تعدد
الميتون بال قبورإ بدالال
ّ
متعددة أهمهاّ :
حافريه  ،وتزخر تعابير الشاعر إ ّ
تسددلم مددن بطددش االحددتالل وجبددرو أسددلحته ،وهددذا يزيددد مددن قتامددة الفددورة التددي رسددمها الشدداعر مددن

ويل ّدح الشداعر علدى فكدرة التضدحية إلعدالء شدأن الدوطن وتحريدره مدن العددو فدي
خالل هذه األسطورةُ ،
قفيدة أخرا حمل

عنوان إ الفقراء إلى إمام ونجمإ:

َت ِج َيئ ِ
ير
قسا َم ِر اا
ان َ
ط ا
َت ِج َيئ ِ
ان ِفي َق َم ِر ال ُفَقَراء

العيو ُن المعّتقة الوجد َساهرة
و ِ
الك ِبيرة،
س أَق َفاَل َها ِفي الس ُجو ِن َ
حر ُ
المدِيَن ُة َت ُ
َ َ
ِ
ِ
س ُدوَنه.
اب َت ُم ُ
يل"َ ..ب ٌ
العَرائ ُ
وت َ
"والّن ُ
طير والغرباء،
نطق ال ّ
من ُي ُ

تخصب أرغفة الخبز بالقمر المستحيل

ِ
ِ
ابَ ،وُي ِ
َشوا َقها
الم َسا َفات أ َ
َي ُشق الح َج َ
ور ُث ُك َّل َ
ِ
لف ِّ
الرَتاج
ق َخ َ
"والّنيل"َ ...يخف ُ

اف َذ اة لِلب َكاء ..وَن ِ
فتح َن ِ
للس َح َابة،
اف َذ اة َّ
َت ِجيئانَ :ت َ ُ
ُ
2
الصوت أ ِ
َجن َح اة و َح َكايا.
عش َ
ُي َ
وش ُب َّ ُ

حمله ددا
م ددا زال ّ
ويس ددقطها عل ددى الواق ددع ليف ددلها بالحاض ددر المري ددرُ ،
الش دداعر يس ددتلهم رول األس ددطورة ُ
وي ّ
دالال تكشق عدن أفكداره التدي أراد ب ّهدا للقدارئ وتبدرز مدن خدالل كلمدا قفدائده ،ففدي قولده إ نافدذة

الشداعر بدين أسدطورة عدروو
السحاب ،يعشوش
طقسا مر ًيراإ  ،ترهر الموازنة التي ُيقيمهدا ّ
ّ
ّ
الفو ً ،
الشدهيد
النيل والبطدل الفلسدطيني ،فهدذا هدو حدال أبنداء الشدع الدذين ُيق ّددمون التّضدحية تلدو التضدحية و ّ
ٍ
دالعزة والك ارمدة بعيددة عدن
وجع ِّدل حيداة َمدن َبعددهم مع ّ
تلو ّ
طدرة ب ّ
الشهيد لفدنع غدد ُمشدرق بندور الحريدةَ ،
 .1انرر :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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الد د ّذل والهد دوان ،وتطع دديم القف دديدة به ددذه األس ددطورة يزي ددد م ددن تأ يره ددا ف ددي نف ددس المتّلق ددي ،وتدفع دده إل ددى
طرق لبلوغ الحياة الكريمة ،وهذا ما ي تم الشاعر قفيدته به:
المحاربة بكاّفة ال ّ

حوَة َّ
الن ِ
هرَ ...خا ُفوا!
ِإ َذا َقَأَروا َص َ
1
وت َّ
الن َهارَ ،وُنوَلدُ ،نوَلدُ ،نوَلد.
َت َهَّيأَ !..ي ُم ُ
الفددحوة التددي ُيبددديها المناضددلون الددذين
ترهددر هنددا ّ
ردة الفعددل التددي سد ّ
دتتكون فددي نفددس المحتد ّدل نتيجددة ّ
يتمندداه الشدداعر أن يسددتيق العددالم مددن سددباته العميددم لينشددر
يومددا بعددد يددوم ،وهددذا مددا ّ
تت ازيددد أعدددادهم ً
الرعد د
ّ

وال ددو

ف ددي قل ددوب األع ددداء ال ددذين يمتلك ددون أق ددوا األس ددلحة والمع د ّددا

العس ددكرية ّإال أّنه ددا ال

دومددا أبسددط األسددلحة وهدي الحجددارة بددأعنق أندواا العددذاب ،والقتددل بددال
تُشدعرهم باالطمئنددانُ ،
ويواجهددون ً
الش دداعر التب د ّددل ال ددذي
مب د ّدرر ،إوتعك ددس اإلش ددا ار غي ددر اللغوي ددة والمس دداحا البيض دداء الت ددي يرس ددمها ّ
الضددياء بعددد مددو المحتددل واقددتالا جددذوره مددن األرضإُ ،2ليولددد أمددل
بحّلددة البهجددة و ّ
سيكسددو األرض ُ
م د ار بفدديغة إنحددنإ

داء ال ينض د  ،وفددي تك درار الفعددل المضددارا ددال
جديددد تُزهددر بدده األرض عطد ً
الجماعيدة تمدازج للددذا الفرديدة عنددد الشداعر مددع رول الجماعدة إ أبندداء الدوطنإ وإصدرار علدى التحدّددي
وال با

الهين فالوالدة يسبقها م داض وألدم كبيدر قبدل
لتولد حياة المجد والكرامةّ ،
لكن هذا ليس باألمر ّ

ردية الجنين للحياة ،وهدذا ُيشدبه حدال الشدع

المنشودة.

المعانداة لتحقيدم أهدافده
الدذي ال ب ّدد لده أن يشدعر بداأللم و ُ

الفصل الثالث
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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التناص األدبي
_ المبحث األول:الشعر العربي القديم
_ المبحث الثاني:الشعر العربي الحديث
_ المبحث الثالث:التراث النثري العربي

مدخل
أن ذلددن ال يمنددع االنتفدداا مددن اآلخ درين،
ومي ازتدده األدبيددة ،إالّ ّ
بددالرغم مددن تفد ّدرد كددل شدداعر بش فدديته ّ
ويقفدد بالتندا ّ األدبدي:
فهذا مطلوب لتعميم الرديا الشعرية ،ووسم الشعر بطابع الحيويدة والنضد ُ ،
ّ
در ،بحي ددث تك ددون منس ددجمة
دعر أو ن د ًا
اء أكاند د ش د ًا
إ ت ددداخل نف ددو أدبي ددة ُم ت ددارة قديم ددة وحدي ددة سد دو ً
ويقدّددمهاإ،1
جسدددها ُ
ّ
وموظفدة وداّلد ًة قددر اإلمكددان علدى الفكدرة التدي يطرحهددا المؤّلدق ،أو الحاجددة التدي ُي ّ
تحد
وقد ّ

معرفيدا خف ًدبا يحتداج إلدى
الدين إسماعيل عن أهمية الت ار األدبدي الدذي ُيش ّدكل حق ًدال
ّ
عز ّ
ً

 .1أحمد الزعبي :التنا

عمان للدراسا
نررًيا
ً
وتطبيقيا ،مؤسسة ّ
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والنشر ،األردن،2000 ،

50

الحيددة مندده والقددادرة علددى الديمومددة لتكددوين ش دواهد قددادرة علددى التجديددد
ددي الختيددار العناصددر ّ
نرددر نقد ّ
التموضع في نفو جديدة ،وبالتالي فإنها تستعفي على االستهالا اآلني لما ت تدزن مدن ظدالل
و
ّ

1
دنص الحاضدر وال ّدنص السدابم
و راء يأبى االند ار وال ّدزوال  ،يعكدس هدذا الكدالم أهميدة االرتبداط بدين ال ّ
ليكشددق م ددزون الشدداعر ال قددافي وقدرتدده علددى ربددط األحدددا مددع بعضددها ،كمددا يكشددق مدددا ارتبدداط

أن إ ال د ّدنص الحاض ددر يت ددنفس بوس دداطة
المتلق ددي ب قافت دده القديم ددة والحدي ددة عل ددى ح د ّدد سد دواء ،وب اص ددة ّ
النفو الغائبة ويحيا بها ،ويتكّلم بألسنتها ،وهو ال يتكّلم في زمن سابم عن زمنه ،و ّإنمدا يدتكّلم مدن
ّ
2
خالل سياقه وحضوره وحاضرهإ .
عددا من رموز األدب العربدي ،ولدم يقتفدر استحضداره لهدذه
وقد استحضر علي ال ليلي في دواوينه ً
ّ
الشددعرية ،ل دربط الماضددي
النمدداذج علددى االحتددذاء والتقليددد ،بددل أضددا إليهددا كد ّدل مددا يددتالءم وتجربتدده ّ
أن
بالحاضر في محاولة الستش ار المستقبل ،وتقوية الرابطة الفكرية وال قافيدة عندد المتّلقدي،
وخاصدة ّ
ّ
در للتواصددل بددين األجيددال ،ليفددبح الددنص كمددا
التّد ار بشددكل عددام واألدبددي مندده بشددكل خددا ُيعد ّدد جسد ًا
ّ
يتفج ددر إلددى مددا وراء المعنددى ال اب د والحقيق ددة ال ابتددة نحددو اللع د الح ددر
دا
د
كيان
وصددفته يسددرا حسددين ً
ّ
الالنهائي ،والجذري للمعاني الالنهائيدة المنتشدرة عبدر السدطول النفدية ،تطدرل ردا ذاتيدة وموضدوعية
ال ت ضدع لقدراءة مح ّدددة بددل لقدراءا
ال محاور أساسية وهي:

متع ّدددة3.انسددرب توظيدق التد ار األدبدي فددي شدعر ال ليلدي إلددى
ّ

_ الشعر العربي القديم.
_ الشعر العربي الحديث.
_ الت ار

الن ر ّي العربي.

 .1انرر :الشعر العربي المعاصر،
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 .3خليل الموسى :قراءا في الشعر العربي الحديث والمعاصر ،منشو ار اتحاد الكتّاب ،دمشم،2000 ،
 .3انرر :التنا في شعر حميد سعيد ،دار دجلة ،األردن151 ،2011،
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المبحث األول
التناص مع الشعر العربي القديم

يعد ّدد الشددعر العربددي القددديم بعفددوره الم تلفددة مددادة خفددبة بدددالالتها البددارزة ،وإيحاءاتهددا الم تلفددة التددي

إأن التفاعددل ال د ّدالق بددين
تُ دري تجاربدده الشددعرية ،وتعمددل علدى الدربط بددين العفددور الم تلفدة وب اصددة ّ
الشعراء الفلسطينين المعاصرين واألدباء القددماء والمحدد ين مدن العدرب واألجاند

أنشدأ عالقدة حلوليدة

ددر م ددن مف ددادر
متبادل ددة ب ددين زمني ددين :الماض ددي والحاض ددر ،ال يحض ددر فيه ددا الماض ددي باعتب دداره مف د ًا

الدهشدة ،حيدث تُعداد صدياغة الدنص الشدعري
االحتذاء والتقليد والتكرار ،بدل باعتبداره مف ًا
ددر لالبتكدار و ّ
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المورو وفم رديدا جديددة معاصدرة ،وتفدتح لده آفا ًقدا واسدعة مدن التأويدل والكشدق ،ليجدد المتلقدي نفسده
أمام نص قديم جديد ،يكتنز بأبعاد داللية شمولية وإنسانية في الوق

نفسهإ

1

جدول رقم ( )6يبين توظيف الشعر العربي القديم في شعر علي الخليلي وعدده وآلية توظيفه:

.1

تضاريس من الذاكرة

مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األدبية

عاااااااااااادد

المسااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية
جزئي

كلي

آلية التوظيف
اًلسم

اللقب

تقنية التوظيف
الكنية

القول

الدور

تآلف

النابغة الذبياني

1

1

1

1

الصعاليك

1

1

1

1

قيس ليلى

1

1

1

1

ابن النبيه

1

1

1

1

المتنبي

1

1

1

1

سوق عكاظ

2

2

2

2

الشعر المكي

1

1

1

1

الشعر األموي

1

1

1

1

الشعر العباسي

1

1

1

1

رثاء األندلس

1

1

1

1

المعلقات

1

1

1

1

.2

جدلية وطن

المعلقات

1

1

1

1

.3

وحاااااادك ثاااااام تاااااازدحم

لساااااااان الااااااادين بااااااان

2

2

2

2

الحديقة

الخطيب

.4

المعلقات

1

1

النابغة الذبياني

1

1

1

1
1

1

الرثاء

3

3

3

3

عروة بن الورد

1

1

1

1

نااااابلس تمضااااي إلااااى

قيس ليلى

2

2

1

البحر

لساااااااان الااااااادين بااااااان

1

1

1

2

1

1

الخطيب
ابن المعتز

2

2

2

2

وضاح اليمن
ّ

1

1

1

1

زرياب

1

1

1

1
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تخالف

.5

تكوين للوردة

.6

.7

أبو نواس

1

1

1

1

أبو تمام

1

1

1

1

المتنبي

1

1

1

1

عمرو بن معد

1

1

1

1

طرفة بن العبد

3

3

2

1

3

المتنبي

3

3

2

1

3

عنترة بن شداد

1

1

1

1

انتشاااااار علاااااى بااااااب

عنترة بن شداد

1

1

1

1

المخيم

المتنبي

1

1

1

1

الصعاليك

1

1

1

1

الضااااحك ماااان رجااااوم

عروة بن الورد

3

3

3

3

الدمامة

لساااااااان الااااااادين بااااااان

2

2

2

2

الخطيب
.8

ماااازال الحلااام محاولاااة
خطرة

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

األعشى

1

1

شر
تأبط اا

1

1

الحطيئة

1
1

1
1

1

1

1

1

المعلقات

1

1

1

1

أبو نواس

2

2

1

2

المعري

1

1

1

1

عروة بن الورد

1

1

1

1

الصعاليك

1

1

1

1

1

ابن زيدون

1

1

1

1

1

الحطيئة

1

1

1

1

المتنبي

1

1

1

1

الخنساء

1

1

1

1

المتنبي

1

1

1

1

الحالج
ّ

1

1

1

1

ابن الفارض

3

3

3

3

رؤبة بن العجاج

1

1

1

1

ابن زيدون

2

2

2

2

أبو فراس الحمداني

2

2

2

2

المتنبي

1

1

1

1
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أبو نواس

1

1

1

1

.12

هات لي عين الرضا

تميم بن مقبل

1

1

1

1

.13

خريف الصفات

المتنبي

1

1

1

1

قيس ليلى

1

3

1

3

.14

شرفات الكالم

طرفة بن العبد

1

1

المعري

3

3

المتنبي

1

1

2

1
1

1

1

1
1
1

1

المعلقات

1

1

1

1

الغزل العذري

1

1

1

1

السابق ما يأتي:
ُيالحظ من الجدول ّ

_ اسددتدعاء علددي ال ليلددي الشددعر العربددي القددديم بشددكل كبيددر فددي دواويندده ،سدواء مددن خددالل االقتبدداو
المباشددر للبي د

الشددعري ،أو انتقدداء مفددردة مددن مفددردا

اس ددم الش دداعر بك د ّدل م ددا تحمل دده ش ف دديته م ددن دالال
ال ليلي ،إضافة إلى أهمية هذا التّنا

األبيددا

الشددعرية ،أو االقتفددار علددى ذكددر

رمزي ددة تتواف ددم والردي ددا الش ددعرية ف ددي قف ددائد

مد جسور التواصل بين الماضي والحاضر.
في ّ

تجول الشاعر في جميع عفور األدب القديم الجداهلي واألمدوي والعباسدي واألندلسديي فبلدغ عددد
_ ّ
التناصا

دبعا و مدانينإ  ،حردي فيهدا ديدوان إتضداريس مدن
في شعره من الشعر العربي القدديم إ س ً

الددذاكرةإ علددى أعلددى عدددد مددن توظيددق التنددا

األدبددي القددديم فبلددغإ ا نتددا عش درةإ م درة؛ رغب د ًة مددن
التددي كان د

الش داعر االعت دزاز بت ار نددا األدبددي القددديم فددي ظد ّدل الحددروب والف دراعا
ّ
ّ
البالد العربية ،بينما حاز ديوان إها لي عين الرضاإ على أقل عدد مدن التوظيدق إ مدرة واحددةإ،
أص دددر الكاتد د

تُسدديطر علددى

ه ددذا ال د ّدديوان ف ددي ع ددام  ،1996وه ددو الع ددام ال ددذي أج ددر في دده انت اب ددا

الرئاس ددة

الفلسطينية ،فكان تركيز الشاعر منفدبًّا أك در علدى الوضدع ال ّدداخلي فدي الدبالد ،وضدرورة االبتعداد
متماسكا.
التفرق للحفا على الوطن قويًّا
ً
عن االنقسام و ّ

_ تعد ّددد

الدددالال

التددي تحملهددا هددذه التناصددا

مددابين ت د لق مددع الد ّدنص األصددلي وانزيددال عندده فددي

تأمل األبيا
بع األحيان لتحفيز القارئ على ّ
وسأسددتعرض فددي هددذا الففددل عد ّددة إشددا ار أدبيددة منتقدداة لددداللتها الرمزيددة فددي شددعر ال ليلددي ،والكشددق

عن العالقة بين التناصا

وتحليل معانيها بعمم.

الشاعر األدبية.
األدبية ورسالة ّ
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ومن أشهر الشعراء القدماء الذين استحضر علي ال ليلي أشعارهم وقففهم في شعره:

طرفة بن العبد
استحضددر عل ددي ال ليل ددي ش فددية الش دداعر الج دداهليإ طرفددة ب ددن العب دددإ فددي قف دديدة حملد د

عنددوان إ

ليعبر من خاللها عن قضية جوهرية وهي نبذ إخوته له وت ّليهم عنه ،فيقول:
محاولتان في الردياإّ ،
طرفة بن العبد

غرق السدود
نهد َت َ
ُم َتَّيما َي َ
حتها َف َت َ
س وطأ َة ال ِبشارة_ ال ُخ َواء
ُي ِح ًّ

والتراث في أ ِ
الج ُدود
الج َ
رداء ،و ُ
َعماقه َ
َ َ
َ
َي َنق ِس ُمو َن َت َاراة،

ِ
اول َّ ِ
صول
الن َفا َذ من َح َضاَنة ال ُف ُ
َوَت َارة ُي َح ِ ُ
ِ 1
ُتنكرٌه

يعبددر عددن قد ّدوة إفادتدده مددن الت د ار إلنتدداج داللددة المطلددع مددن خددالل ت درابط
إأراد الشدداعر منددذ البدايددة أن ّ
توضددح لنددا وعيدده وحاسددته االنتقاليددةإ ،2فت ّلددي الك يددر مددن األصدددقاء فددي
مسددتويا عديدددة مددن األداء ّ
وقد

الشدددة عددن اإلنسددان أصددبح ظدداهرة شددائعة ،وهدذا مددا حددد

مددع طرفددة بددن العبددد فددي إعالقتدده مددع

3
مما جعله يشعر بم اررة األسى والحرمدان ،وقدد ورد ذلدن
عمه الذين تركوه
منفردا وظلموه ّ
ً
بشدةإ ّ ،
أبناء ّ
في معلقته التي يقول فيها:

الب ِ
عير المعبد
وأ ُ
ُفردت ِإفراد َ

إلى أن تحامتني العشيرُة كلها

وظلم ذوي القربى أشد مرارة
كمددا تعكددس مفددردا

على النفس من وقع الحسام المهند

4

الشدداعرإ ينقسددمون ،تغددرق ،تنكدرهإ الحددزن العميددم فددي نفسدده لت ّلددي إخوتدده العددرب

دأن الت داريي
عندده ،وال يعملددون علددى مسدداعدته واألخددذ بيددده نحددو التحد ّدرر واالسددتقالل مددن االحددتالل ،وكد ّ

ُيعيد نفسه في قول الشاعر إوالتّ ار في أعماقه الجدرداءإ ،فقدد أضدحى الشدع
1
الناجزة،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ

 .2يسرا حسين :التنا

في شعر حميد سعيد،

وحي ًددا ال نفدير لده إالّ

468
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 .3سعدية مفرل :طرفة بن العبد الشاعر المفرد ،مجّلة العربي ،ا،2009 ،612

4
قدم له سيق الدين الكات
 .طرفة بن العبد :شرل ديوان طرفة بن العبدّ ،
بيرو  ،لبنان. 21 ،1989 ،
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وأحمد عفام الكات  ،منشو ار دار مكتبة الحياة،

تنكر الك يرين له ،مما دفع الشاعر إلى هجر قبيلته والبحث عن سند آخر لده خدارج القبيلدة ،إ
هللا بعد ّ
سهل
ّ
إن المماهاة بين الشاعرين ّ
وأتاح

له فر

االلتفا

بكل ح اررتها مرتسمة علدى عفدريهما،
على الناطم إعطاء التجربة ّ

في صيغ ال طاب ،لتسدهم فدي وحددة القفديدة ،ألنهدا تحفدر فدي العمدم فدي

مكان واحد ،النقطة التي تلتقي فيها معاناة الشعراء في كل العفورإ ،1ويستكمل قوله:
ِ ِ ِ
الموت
َهيئي لعيَنيك َج َال َل َ
ان َف ِار اسا
َك َ

وَكان ِم ِ
كرٍة مهزوم ٍة
ثل ف َ
َ َ َ
َو ِمثل َف ِ
اب َلم َي ِصل
صل ِخ َ
ط ٍ
َ
قتوًلا
ان َق ِات اال َو َم ُ
َوَك َ
اسرِي!
_ َت َج َ
َفِإّن ُهم
َو َّإن ُهم

ي ُجرو َن وراء ُهم َقو ِافل الع ِبيد و َّ
الذ َهب
َ
َ َ َ
ََ َ
ِ
الك ُتب
يترج ُمو َن ِفي ُ

َي ِ
حرُقوَنها...

2

مهمددا مدن سديرة إطرفدة بددن العبددإ تمّدل فدي حاد ددة مقتلده ،إفقدد قتلده عامددل
اسدتلهم علدي ال ليلدي ً
جانبدا ً
الشاعر له من الملن عمدرو بدن هنددإ3؛ ألبيدا بلدغ
عمرو بن هند في البحرين بناء على كتاب حمله ّ

أن طرفة بن العبد هجاه بها.
الملن ّ
ظق علي ال ليلي هذا الجان
وقد و ّ

من ش فية طرفدة إ القتدلإ ليفضدح القاتدل فدي الوقد

فال يوجد قتيل دون قاتل ،وقد وازن ال ليلي بين حال الشع

الحاضدر،

أن
الفلسطيني وحدال طرفدة للداللدة علدى ّ

تجبر ،فقيام عمرو بن هند بقتل طرفة بدن العبدد مدن خدالل الرسدالة التدي حملهدا
كليهما ضحية لقاتل ُم ّ

النساء والشيو دون سدب
مما جعله مقتوًال بال ذن ُ ،يشبه أفعال
المحتل التي تقتل األطفال و ّ
ّ
ّ
الضددوء مددن خددالل هددذا التوظيددق علددى
أي ذند ُمقتددر  ،فالشدداعر ُيسدّلط ّ
ففددار الشددع ضددحية دون ّ
ُيدذكر،

األمدة العربيددة
فارسدداإ استحضدار لجاند ت ّلد عنده ّ
جدرائم قتدل البشددر وسدفن ال ّددماء ،وفددي قولده إكدان ً
الشدداعر ال يستسددلم لهددذا الواقددع
وهددو الشددجاعة والفروسددية التددي ترمددز إلددى الق دوة والعطدداء الدددائم ،لكد ّدن ّ
 .1محي الدين صبحي :الرديا في شعر البياتي ،منشو ار اتحاد الكتّاب العرب ،دمشم،1987 ،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج469 ،1
 .3سعدية مفرل :طرفة بن العبد الشاعر المفرد،
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المرير ،إنما ُيطال

أرض فلسطين أن تتجاسر وفي هدذه الكلمدة دالال

واألهدواء؛ حتّددى ال يكددون
قطيعددا مددن
ً

الفددعاب ،ويتعددالى علددى الملد ّذا
القد ّدوة واإلرادة هددد ًفا يتحدّددا كد ّدل ّ
الغنيدة كيفمدا تشداء ،وتُّزيد
األغنام إ قوافل العبيددإ الدذين تقدودهم الددول ّ
بال د ّذه

االسدتعالء علدى األلدم وجعدل
لهدم الحقدائم لدتطمس عقدولهم

إإنإ مددع ضددمير الغائ د
واألم دوال .وفددي تك درار الشدداعر حددر التوكيددد ّ

دأن حددرب
إهددمإ تأكيددد بد ّ

ُهندا كنايدة عدن حدرق التد ار

بالدرجدة األولدى ،فحدرق الكتد
ضد أبناء الوطن هي حرب تجهيدل ّ
العدو ّ
ّ
مقدمددة إلددى جهلدده بحقوقدده وعدددم معرفددة ماَلدده ومددا عليدده س دواء أكددان
والتّدداريي ،وجهددل ّ
الشددع بتاري دده ّ

عم دا ي دراه الشدداعر القددديم أو الحددديث الددذي
داخددل الددوطن أو خارج ده ،إفالشدداعر ال يشدديح بنر دره بعيد ًددا ّ
النرر اإلنساني إلى المواقق واألحدا المحيطةإ.1
يشترا معه في آفاق ّ

عروة بن الورد

فددتح الشدداعر خطابدده الشددعري علددى ش فددية عددروة بددن الددورد وهددو أحددد الشددعراء الفددعالين لي دددم
والحدوار ،ويتف ّدرا مدن

نفه وفم آليتي االمتفا
رسالته الشعرية؛ إ ويرهر ّ
كأنه منفهر بين حنايا ّ
2
دومدا التم ّدرد
هاتين اآلليتين ،آليا صغرا تتحكم في توجيه السياق الشعريإ  ،فهد الفعالين كان ً
على الواقع السديء للعديش بك ارمدة واطمئندان والبحدث عدن الحريدة ،وقدد اسدت مر الشداعر هدذه الفئدة فدي
قفيدة إ لماذا تسألني بعد ذلنإ بقوله:
يك ِفي الدنيا ال َف ِانية أَو الب ِ
اقية
سكت َّ
َوًلَ َي ُ
الص َعالِ ُ
َ
َ
3
الصحر ِ
الص ِ
ِ
ع جسمي ِفي ُجسومٍ َك ِثيرةإ
اء؛ "أ َُوّز ُ
حراء ِإَلى َّ َ
م َن َّ َ

لدم يستحضدر ال ليلدي عدروة بدن الدورد مدن خدالل اسدمه ،بدل أشدار إليده مدن خدالل أحدد أبياتده الشدعرية

التي يقول فيها:
سمي ِفي جسوم ِ
ع ِج ِ
اء َبارد
كث َيرٍة
أ ُّو ِز ُ
ُُ ٍ
َحسو ُقَر َ
َوأ ُ
الم ُ
الماء و َ
اح َ
ددائرين ،متمد ّدردين
يحدداول ال ليلددي فددي البدايددة أن يجعددل مددن ش فددية الفددعالين ش فددية ش د و
4

دإن الفلسددطيني فددي
دديما ينتقددل مددن صددحراء إلددى صددحراء ،فد ّ
علددى الواقددع األلدديم ،فددإذا كددان الفددعلوا قد ً
ّ
الوق الحاضر ينتقل من منفى إلى منفى بعد إجباره الرحيل من وطنده ،وتع ّدد الفدعلكةإ حركدة وريدة
 .1يسرا حسين :التنا
 .2المفدر السابم:

في شعر حميد سعيد،
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 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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 .4عروة بن الورد :ديوانا عروة بن الورد والسموأل ،دار صادر ،بيرو  ،د، .
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الترفدع عدن الرذائدل،1
يتسم بالتمايز
الطبقي ،يتمتّع أصحابها بمكارم األخالق و ّ
احتجاجية على مجتمع ّ
ّ
النضدال ،فكالهمدا
وقد قفدد الشداعر بهدذا االستحضدار الجمدع بدين أهددا الفدعالين وأهددا ال دورة و ّ

ملكدا فدي قلدوب الفقدراء يحدرم نفسده ل ُديطعمهم ،وقدد
يلتزم بقضايا الوطن ،كما ُعر عن عروة ّأنه كدان ً
النداو ،فقدد ظلدم عدروة بدن الدوردإ ،2وتحمدل
حاتما أسدمح ّ
قال عنه عبد الملن بن مروان :إمن زعم ّ
أن ً
أن الشدعور بدالفقراء سدب فدي كسد
هذه الش فية في ناياها رسالة ُمب ّ
طنة إلى ك ّدل قائدد أو مسدؤول ّ
أن عددروة إ اشددتهر بالشددجاعة والفروسددية يكسد
ّ
ويددذكر ّ
ودهددم ،والترّبددع علددى عددري قلددوبهمُ ،

المددال مددن

دوزا الغنددائم علدى الفقدراء ،وكدان ازهد ًددا فدي مدال أبيددهإ ،3وأراد ال ليلدي مددن هدذه الش فددية أن
غزواتده ُلي ّ
نور يسدير علدى دربده أبنداء الشدع الفلسدطيني لتغيدر الواقدع ِّ
المرلدم إلدى واقدع أك در إشد ارًقا ،كمدا
تكون ًا
الفدعلوا مدن الحيداة لديس جمدع المدال واكتندازه،

أن هدد
ُيرهر الطباق بين مفردتي إالباقية ،الفانيةإ ّ

أن كدل شديء مفديره إلدى ال ّدزوال ،وال تبقدى إالّ الك ارمدة والحيداة الكريمدة لمدن
فهو يعلدم فدي قد اررة نفسده ّ

داعال مددن ش فددية
يعدديش بعددد الش د ص ،لددذلن يدددعو الشدداعر إلددى إصددالل الواقددع بقدددر المسددتطاا جد ً
اال ُيحتذا في التضحية والعطاء.
عروة م ً

أبو فراس الحمداني
ليعبددر مددن خاللهددا عددن االغتددراب واألسددى
تقمددص الشدداعر ش فددية الشدداعر أبددي ف دراو الحمدددانيّ ،
ّ
الذي عاشه في السجن بعد أسره ،فيقول:
ِ
يتا
نهض ِبي َبي اتا َب ا
ل َت َ
ِ
َن م ِديَنتَنا َّ
الب َح ِر،
الط ّوافة في َ
أّ َ
شه ُد أ َّ َ
ِ
اح َ ِ
المن ُخورِة
َلو ِ
َتئن َعَلى أ َ
الخ َشب َ

ِ
احت ِفي األَق َف ِ
أس ُوَرة
َ
وح َك َما َن َ
وتُن ُ
اص َح َمائ ُم َم ُ
4
ذكار
وت ِب َال ِت َ
َوَت ُم ُ

 .3شوقي ضيق :العفر الجاهلي ،دار المعار  ،القاهرة،

 .2أنور الشعر :توظيق الت ار في الشعر المعاصر،
 .3المفدر السابم:
4

367

162

.162

علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
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دتكلم إبدديإ ب دالرغم مددن ّأندده يتحد ّدد
الشدداعر هنددا بلسددان المد ّ

يتحد ّدد

عددن تجربددة أبددي ف دراو الددذي قضددى

أن صددلته
عد َ
دس فيهددا بالغربددة والعددذاب وفددي هددذا داللددة إعلددى ّ
السددجن ،أحد ّ
دددا مددن السددنوا األليمددة فددي ّ
أن الش فددية بمالمحهددا الت ار يددة قددادرة علددى أن تحمددل أبعدداد
بهددذه الش فددية بلغ د حد ّدد االمت دزاج ،و ّ
دتعير لنفسده
ديفا عليهدا مدن مالمحده ومس ًا
بلسانهاُ ،مض ً

ويتحد
فإنه يتّحد بها
ّ
تجربته ال اصة ،ومن ّم ّ
1
عبدر الشداعر عدن تجربدة األسدى
معداإ  .وقدد ّ
من مالمحها ،وهو فدي نفدس الوقد الشداعر والش فدية ً
الفور التدي حشددها فدي القفديدة لتك ّدون صدورة كاملدة عدن تجربتده
بين الشاعرين من خالل عدد من ّ

الحالية ،فالبالد تطو
صددو الم دري

إتئن على ألوال ال شد
في البحار على وشن الغرقّ ،

المن دورةإ ،فداألنين هدو

أن هندداا مددن قددام بعمليددة الن ددر
المتددأّلم ،واسددم المفعددول إ المن ددورةإ فيدده داللددة علددى ّ

فددرل الشدداعر باسددم الحمددداني مباش درة ،و ّإنمددا اسددتعار أحددد أبياتدده مددن قفدديدة نجددوا
والت ري د  ،ولددم ُي ّ
أسيرإ التي يقول فيها:
أَ ُقول وَقد َناحت ِبُقربِي حمامة أَيا جارَتا َلو َتشع ِرين ِب ِ
حالي
ُ َ
َ
َ ََ
ُ َ
ََ َ
الضديم فدي األسدر ،فكيدق بإنسدان أسدير
ال ّ
طيور ال تحتمل األسر ،وتندول مدن ش ّددة العدذاب و ّ
2

إذا كان

الشددعور بطعددم الحريددة علددى أرضدده ،والشدداعر فددي
ُمحاصددر منعتدده أيدددي المحتد ّدل مددن التنقددل و ّ

وشددع

التدي تش ّدكل

تتوحدد معده ،وتشدعر بحالتده إ فتنددم الش فديا  /األصدوا
هذا البي يجعدل الحمامدة ّ
الرديددا الشددعرية فددي سددياق القفدديدة ،وتُسددهم فددي تشددكيلها الجمددالي وإنتدداج دالالتهددا التددي ت ددرج عددن
الضدديم المحدددود ،إلددى التعبيددر عددن قضددايا إنسددانية شدداملةإ ،3ويشددكل األسددر عف د
اإلطددار ّ
الشدعرية فكدم مددن أسدير مددا

التجربددة

فدي زن ازنددة االحدتالل دون أن يتدذكره أو يشددعر أحدد بمعاناتدده ،حالده حددال

أن الهدد
كل مكدان ،حيدث يدرا الباحدث عدامر عبددهللا ّ
أبناء شعبه المحاصرين في ّ

مدن وراء التركيدز

أن أسدر أبدي فدراو الحمدداني قدد حدرم الدولدة الحمدانيدة مدن رجدل فد ّذُ ،يطداعن عدن
على تجربة األسر ّ
غورهم بسنانه ،وبدذلن يكدون التعجيدل فدي فدداء أبدي فدراو ،مفدلحة عامدة قبدل أن تكدون خاصدة بده

وحده.4

 .1علي عشري زايد :استدعاء الش فيا

الت ار ية،
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 .2أبو فراو الحمداني:ديوان أبي فراو ،شرل خليل النويهي ،دار الكات

 .3إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،

العربي ،بيرو ،1944 ،
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 .4انرر عامر عبدهللا :تجربة السجن في شعر أبي فراو والمعتمد بن عباد ،رسالة ماجستير ،جامعة النجال ،نابلس،2004 ،
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ظفهدا فدي قولده إت ِّدئ ّن/
الحدزن التدي و ّ

وعمدم أصدوا
وقد ّ
استشدق الشداعر علدي ال ليلدي هدذا المعندى ّ
التوجدعإ منحدورة ،من دورةإ صدورة المأسداة فدي
الغفدة و ّ
تنولإ مع قافية الهاء الحلقية التي تحمدل معندى ّ
إلى تقري

ِّ
بكل مدا يجدري
رديته إلى ذهن المتّلقي ،وتوعيته ّ

حسية سمعية تهد
ّ
النفوو ،وهي صورة ّ
حوله من ظلم واضطهاد ،وخاصة عند التأمل فدي عندوان القفديدة الدذي يحمدل الم األمدر فدي بدايتدهإ
لتنه

إ فهو يطلد

النهدوض مدن سدباتهم العميدم ،وتك يدق الجهدود لكسدر
بفديغة األمدر مدن الجميدع ّ

القيددود ،وهددذا مددا طلبدده الحمددداني مددن أهلدده فددي حل د

قبددل ال ليلددي ،فكالهمددا يحدداول إيقددا العواطددق

الندداجم عددن األسددر والحفددار،كما اسددتعار الشدداعر فددي قفدديدة أخددرا
وتحفيددز الجهددود إلنهدداء الحددزن ّ

أيضا وهو:
حمل عنوان إللجمرة التي ستبدأ الحياةإ بيتًا آخر ألبي فراو يحمل معاناة األسر ً
1
حزو ٌن وي ِ
أَيضح ُك مأسور ،وَت ِ
ند ُب َسالي
طلِ َيقة
بكي َ
َو ُ
يسك ُت َم ُ
ََ
َ َ َ ُ ٌ َ
يعقد أبو فراو في بيته السابم مقارنة بينه وبين الحمامة فهو بالرغم مدن عذابده وأسدره ضداحن ،وهدي
حريتها باكية ،وفي هذه المقارنة ما ُيقدارب حدال الشدع
رغم ّ
المعدا
عدم امتالكهم األسلحة و ّ

مدع االحدتالل ،فأبنداء الدوطن بدالرغم مدن

القوية إالّ ّأنهم ما زالوا أقوياء شجعان ال تُرهبهم آلة وال يكسر شديء

متمسكون بها بعكس المحتدل الد ّذي يشدعر بدال و
ّ
قوتهم ،فهم ابتون على أرضهم ّ
القوة العسكريةُ ،يهاجر الك ير من أبنائهم بح ًا عن األمن ،وفي تكرار الشاعر حدر النفد
امتالكه ّ

والقلدم ال ّددائم رغدم

إ كدديإ الددذي يحمددل معنددى النتيجددة تأكيددد علددى قضددية أساسددية ُي ّسددلط الشدداعر الضددوء عليهددا فددي جميددع
قفددائده بطددرق م تلفددة ،وهددي ضددرورة ال ددورة عل ددى االحددتالل كددالجمرة الملتهبددة التددي تحددرق كد ّدل م ددا

حولهدا ،لتبدددأ بعددها حيدداة جديدددة ت تلدق عددن سدابقتها ،فددال بدّدد للشدع

أن يحمددل عد ء قضدّديته وحددده،

يتمناها مندذ زمدن بعيدد ومدن أهمهدا تحريدر
ويجاهد بكل ما أوتي من قوة وعزم لتتحقم له أحالمه التي ّ
ُ

األسرا ،ورسم البهجدة علدى وجدوههم ،ودفدن المحتدل فدي حفدرة ال م درج منهدا ،ورفدع اريدة الدبالد علدى

الطلإ باألمل الذي يسكن نفس الشاعر فمن الوحل والفعاب س ُديولد ندور
القمم العالية ،وتشي إ قطرة ّ

الفرل ،وسينسى الشع
وقد كان

النفر.
كل عذاباته بعد فرحة ّ

نائية الحريدة واألسدر هدي القاسدم المشدترا الدذي أراد ال ليلدي نقلده مدن اإلطدار الد ّذاتي فدي

عبددر عددن قضددية اإلنسددان فددي كد ّدل زمددان
شددعره وشددعر أبددي ف دراو ليتحد ّدول إلددى إطددار إنسد
داني شددامل ُي ّ
ّ
جسددد خيددر صددورة
السددجن قد ً
ومكددان ،وقددد ّ
دائالّ :إندده ّ
تحد ّدد عددامر عبددد هللا عددن تجربددة الحمددداني فددي ّ
 .1أبو فراو الحمداني :ديوان أبي فراو الحمداني،
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بددا

الفددامد خلددق القضددبان الددذي ال تلددين لدده قندداة أمددام األه دوال ،اب د
لأسددير ّ
1
يميز أيضداً تجربدة
واجداً في الماضي عزاء له عن الحاضر
الفبر وال با  ،وهذا ما ّ
ً
ودافعا له على ّ

الشع

الرواسددي،
الجبددال ّ

ظل األسر والحفار.
الفلسطيني في ّ

أبو نواس

حدداول الشدداعر مددن خددالل ش فددية أبددي ن دواو نقددد بع د
اسددت مر بع د

السددلوكيا

التددي تسددود فددي الددبالد ،حيددث

مفرداتدده بمددا ي دددم رسددالته الشددعرية ،فيقددول فددي إحدددا قفددائده التددي حمل د

عن دوان :

"المَن ِاديل ،المناديلَّ ..
الط ِائَرات!"
َ
َ
ف ِفي الم ِ
ناو ِل
َي ِق ُ
َ
َكأََّّنه َجَرس

ان َجَلس
_ َما َّضّر َلو َك َ
َي ِص ُ ِ
المَن ِازل
يح ب َ
القو ِافل
َهل َمّرت َ

جزرة؟
الم َ
َعَلى ُغَب ِار َ

2

للمقدمة الطللية :
استعار الشاعر هنا قول أبي نواو في نقده ّ
3
ُقل لِمن ي ِ
ماضر لو كان جلس
واق افا،
سم َدَرس
بكي َعَلى َر ٍ
ّ
َ

يحاول الشاعر تطويع الرديا النواسية بما يتالءم مع واقعندا الحدالي ،فدإذا كدان أبدو ندواو قدد دار علدى
جميددع العفددور التددي ُيرجددع

مقد ًسددا فددي العفدر الجدداهلي ال ُيناسد
المقدمددة الطلليددة التددي كاند تقليد ًددا ّ
ّ
حسن درويش سببها إلى ِّبّر أبي نواو بعفدره والتفاتده إلدى الحضدارة الجديددة واألخدذ بأسدباب الحدا دة
4
دإن ال ليلددي ينتقددد كددل مددن ُيسددارا لالسددتنكار والشددج
واالسددتمتاا بهددا  ،فد ّ

تقليددد دائددم ال فائدددة مندده سددوا التح دّد

وإصدددار األص دوا

للف د

األنرددار وطل د

 .1انرر عامر عبد هللا :تجربة السجن في شعر أبي فراو الحمداني و المعتمد بن عباد،

 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

وكأندده
فددي وقتنددا الحاضددرّ ،
النجدددة والمسدداعدة،
ّ
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 .3أبو نواو الحسن بن هانئ الحكمي :ديوان أبي نواو ،دار صادر ،بيرو ،1884 ،
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 .4انرر حسن درويش العربي :الشعراء المحد ون في العفر العباسي،الهيئة المفرية للكتاب ،مفر1989،
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كررهددا الشدداعر فددي عندوان قفدديدته مدرتين كنايددة عددن األيدددي التددي تلددول طالبددة العددون
فالمناديددل التددي ّ
نقداط قبدل مفدردة إ الطدائ ار إ التدي تدرتبط بفدورة الق ّدوة

ممدن حدولهم ،ويضدع الشداعر دال
واالستغا ة ّ
والد ّددمار التددي ُي ّلفهددا المحتد ّدل علددى أرض الددوطن؛ ُليتدديح الفرصددة للقددارئ الختيددار الكلمددة التددي تُناس د

طددائ ار  ،وهددذا مددا ُتلهمدده عالمددة التّعجد
ويمكددن تقددديرها المناديددل المناديددل ال قيمددة لهددا أمددام ال ّ
الفدراغ ُ

الرسددالة التددي
فدي نهايددة العندوان ،وتتكدا ق مفددردا إ يفدديح بالمنددازل ،هدل مددر  ،غبددار المجدزرةإ مددع ّ
أن الكددالم دون فعددل ال قيمددة لدده ،فهددو كمددن يبكددي علددى أشددياء
ُيحدداول ّ
الشدداعر ب ّهددا إلددى القددارئ وهددي ّ
آلراء أبددي ن دواو،

زائلددة لددم يرهددا بعيندده ولددم ُيحددس بقيمتهددا فددي نفسدده ،هددذه الرديددا الجديدددة هددي تحد ّدوال
ظددق ش فددية أبددي ندواو بالطريقددة التددي ُعددر بهددا وهددي إالتهد ّدرب مددن حقددائم األشددياء
فالشدداعر لددم ُيو ّ
ّ

1
أن
ودائرة ال مريا  ،والعيش في عالم خيالي يكتنفه اللهو والمجون ،والولوا بدالعرض والرهدورإ  ،إالّ ّ

ددي وشدحنه ببعدد واقعدي ُيناسد
التوقع عندد القدارئ ،عنددما سدار علدى نهجده النق ّ
ال ليلي كسر عنفر ّ
ّ
حال العفر.

المتنبي
انفتح علي ال ليلي على نفو

المتنبي الشعرية؛ ليرفد من خالل كلماتده الحالدة الشدعورية الراهندة،

الم ّنبهددة إلددى خطددر الددروم مددن ال ددارج ،وخطددر الملددوا العبيددد مددن
ّ
إإن صددورة المتنبددي الت ار يددة المحد ّذرة و ُ
الد ّدداخل ،والشددرذمة واالحت دراب بددين األخددوة بمددا لبسددته هددذه الفددورة مددن أبعدداد جديدددة ووعددي معاصددر
متميددز ،تنقل د
ّ

إلددى معددادل معاصددر.إ ،2وقددد حدداول علددي ال ليلددي تحقيددم المزاوجددة بددين الواقددع الددذي

عاشد دده المتنبد ددي وبد ددين واقعند ددا الحد ددالي ،فغد ددد

قائال:
الفلسطيني ،فاستحضر قفتّه ً

دوعيا لتجربد ددة الشد ددع
تجربتد دده معد د ً
دادال موضد د ً

المشد د ّدرد

يل!
َها ُه َو الَل ُ

تتع ّذ ُب
َنت الذي َ
أ َ

ين ال ُف ُح ِ
الح ُسودة
َ
تو َه ُج َب َ
ول َ
أنت الذي َت ّ
َّ
الك ِبير!
نت َ
أ َ
فس َك َح ِائَرٌة ِفي الّت ِ
الق ِ
صاريف
َوِفي َ
صر َن ُ
 . 3عباو محمود العقاد :أبو نواو الحسن بن الهانئ ،دار الكتاب العربي ،لبنان.1968 ،
 .2ائر زين الدين :أبو الطي

في الشعر العربي الحديث ،المؤسسة العربية للدراسا
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اضح ِكي!
لت:
ُق َ
َ
ُقلت :أَحس ِ
نت!
َ
َ

الش ِ
ذكُر ُس ِ
عر ِفي ِمصر؟
خرَّي َة ِّ
َقاَلت :أ ََت ُ
الش ِ
ام ِتين
ذكُر ّ
أَم َت ُ
يف َكَّف َك
س َّ
الس ُ
َف َما ًَل َم َ
وع َك
ف َ
أَو أَلِ َ
يل َر َ
الخ ُ

ِ
الس َال ِطين!
هم َك َوه ُم ّ
َلكن َو َ
َنت ال ّذي َت َتع ّذب
أ َ
َتمدح َقفر ِّ
الدَيار
َُ َ
َوَت ِّكذب،
هر ُب
ُتق ِب ُلَ ،تحُل ُمَ ،ت ُ
نفر بين ال َفي ِ
ِ
افي
َت ُ َ َ َ
ف الجمر بين ِ
وَت ِ
ين َّ
العَر ِ
الشآم
اق َوَب َ
كش ُ َ َ َ َ
َ
ِ
صر َت ِ
س ِبال َف ِات ِحين!
هج ُ
َوِفي م َ
وآه..

تح ّدد

1

صدالح رجد

المدزدوج بدين نفدس الشدداعر
عدن البندداء ال ّددرامي الدذي يعتمدد علدى حركيددة التّفاعدل ُ

الذاتيدة إلدى عدرض األحددا
الغنائيدة
وواقعه المحيط ،بحيث تلجأ فيه إلى ال روج مدن إطدار
ّ
ّ

مددن ص دراعا

وتناقضددا

واقعيددة تُ ددري الد ّدنص ،وتُبددرز ع دوالم الشدداعر مددن خددالل ش فدديا

ُمتناقضددة تعدديش معدده ،وتُحدديط بمددا فيدده مددن تسد ير لكاّفددة الطاقددا

بمدا فيهدا
وأحدددا

المكونددة
التعبيريددة إلبدراز المشدداعر
ّ

دودي مددن حولدده ،فدديعكس تالحمدده باألص دوا
المبدددا الددذي يتمدداهى فددي جزيئددا
الف دراا الوجد ّ
ّ
لتجربددة ُ
2
ظددق الشدداعر علددي ال ليلددي هددذه
وفعددال  ،وقددد و ّ
الموازيددة لدده والمتقاطعددة معدده بشددكل د ارمددي حركددي ّ

الدراميددة فددي أبياتدده ليرسددم مددن خاللهددا الددروابط المشددتركة بددين ِّمحنددة المتنبددي ِّ
ومحنددة الشددع
الحركددة ّ

الفلسددطيني ،فقددد شددعر المتنبددي بالغربددة والقلددم عنددد انتقالدده مددن مكددان إلددى آخددر ،وهددذا ال ي تلددق عددن
ّ
در مدن وطنده ،لك ّدن أندور الشدعر يدرا
حال اإلنسدان الالجدئ الدذي يشدعر بالعزلدة واأللدم عندد تهجيدره قس ًا
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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2
الدرامي في شعر سميح القاسم ،المنرمة العربية للعلوم وال قافة ،مفر،2009 ،
 .انرر :التشكيل ّ
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الشدهرة
أن الفارق بين
أن المتنبدي كدان يطمدح إلدى تحقيدم مد رب ش فدية وهدي ّ
القفتين يتمّل في ّ
ّ
ّ
والتّكس

من الملدوا ،لك ّدن غايدة الشدع

الالجدئ والمحاصدر ليسد

تترفدع عدن ك ّدل
أهددا ًفا ذاتيدةّ ،إنهدا ّ

ار مددع ش فددية المتنبددي؛ ليجعددل منهددا
ويقدديم الشدداعر ح دو ًا
عامددةُ ،
مددا هددو فددردي لتحقيددم م د رب وطنيددة ّ
طا
متحركة قادرة على اإلجابة ليعكس الشاعر من خاللهدا التشدتّ النفس
ش فية
دي الدذي يسدكنه مسدّل ً
ّ
ّ
الضددوء علددى ضددميرإ أن د إ الددذي يعددود علددى المتنبددي ،فهددو الددذي يطددو بددين الفيددافي يمدددل كددافور
دأوه
التكسد ،1
ويبدالغ فدي مدحده بهدد
اإلخشديديُ ،
وتتعمددم المأسداة عنددما ّيوظدق الشداعر حدر التد ّ
ّ
ّ
وضد ًدحا مددن خاللدده ُنبددل الهددد الددذي يطمددح إليدده الشددع وهددو
الددذي ُيبددرز م سددي الدّدنفس وأوجاعهدداُ ،م ّ
القضاء على رموز الرلم والطغيان ،وقد أضفى الحدوار علدى ال ّدنص حيويدة ومروندة جعلتده أقدرب إلدى
نفس القارئ ،وفي استدعاء ش فدية حداكم مفدر إ اإلخشديديإ إ قفدر الدديارإ رسدالة يوجههدا الشداعر

ينفد
تكس ًدبا وريداءّ ،إنمدا ّ
إلى الفئة الم ّقفة التي ال تقبل مدل الملدوا ّ

ِّ
المناضدل المقددام
مدديحها علدى

الددذي ُيضد ّدحي بروحدده فددداء لوطندده .إذن يعكددس تمدداهي الشدداعر مددع صددو المتنبددي نر درة التأمددل فددي

متحس ًار على وضع األمدة ،وهدذا مدا
احدا
الحال العربي المبتلى بك رة الم سي ،ليغدو الفوتان صوتًا و ً
ّ
يعكسه المقطع ال اني من القفيدة نفسها:

ُت ِ
حاصُرك ال ِبيد

ط ِ
ود ُم َّ
مزق ٌة
ين َ
عن َ
البُن ُ
" ُمت َب َ
القَنا" و ُ
َها ُه َو الليل!

َنت الذي يتع ّذ ُب
أ َ
ي ِ
كذ ُب
َ

هر ُب
َي ُ
2
يق ِبل ِفي الم ِ
وت َحًّيا!
ُ ُ
َ
در علدى
إإن تفاصيل الحياة اليومية التي عاشها المتنبدي فدي مفدر ال تعكدس االنسدجام ،فقدد كدان ُمجب ًا
ّ
3
المشددترا الددذي ي دربط بينهمددا،
المسد ّدود و ّ
الرجولددة المسددلوبةإ  ،فدداألمر يتمّددل فددي الهد ّدم ُ
أن ُيبفددر الوجدده ُ
داعيا إلى عدم االستسالم للواقع األليم:
لذلن يستدعي ال ليلي قول المتنبي ً
 .1انرر :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني المعاصر،
2
الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ
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 .3ميسر خال  :مراهر اإلبداا في شعر وليد سيق،
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َنت كري ِم
ِعش َع ِز اا
يز أَو ُمت َوأ َ
دث عليدده ،فهددو يضددع القددارئ أمددام
النضددال وتحد ّ
يتحد ّدول ال ليلددي باللوحددة الشددعرية إلددى لوحددة تدددعو إلددى ّ
ط ِ
القَنا َو َخ ِ
البُنود
ين َ
عن َ
َب َ
فق ُ

1

المعركددة بشدجاعة ،وفددي هدذا تأكيددد ضدرورة رفد

إمددا العديش بك ارمددة أو المدو فددي سداحا
خيدارينّ ،
الددذل واإلهانددة ،ومواجهددة المددو بتحد ّدد وعددزم ال ُيوصددق ،كمددا حد ّدور علددي ال ليلددي فددي األبيددا
دتمكن مددن تحويددل الحددد
ضددمنها مددن المتنبددي ليد ّ

الت ار ددي إلددى حددد

معاصددر ُيناس د

التددي

الواقددع إوإحدددا

حالة من المفارقة في أفم التوقع ،من خالل النزوا عن المنحدى الددرامي فدي جدو مفعدم بالمندا الدذي
ينفل د

مددن الت فيفددية التقليديددة لي لددم حالددة ت ددعو إلددى التواصددل مددع المتلقددي مددن خددالل االنفتددال

المتعدد القراءا إ.2
ّ

1

.عبد الرحمن البرقوقي :شرل ديوان المتنبي ،دار الكتاب العربي،ج ،3بيرو ،1930 ،

 .4يسرا حسين :التنا

في شعر حميد سعيد163:

115

304

المبحث الثاني
الشعر العربي الحديث
ال ّتناص مع ّ
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خاص ددة ،وق ددد
اسددتقى عل ددي ال ليل ددي ج ددزًءا م ددن قافت دده م ددن دواوي ددن الش ددعر العرب ددي عام ددة والفلس ددطيني ّ
تعدد أندواا التندا فدي دواوينده مدا بدين االقتبداو والتضدمين والتلمديح ،ممدا كدان لده أ در فدي إضدفاء
در عددن دالالتدده التددي أراد تأكيدددها فددي قفددائده الم تلفددة إبحيددث
معبد ًا
متنوعددة علددى أشددعاره ومددذا ًقا ِّّ
نكهددة ّ
الشاعر على معطيا
ُيسقط ّ

الت ار مالمح معاناته ال اصة ،فتُفبح هدذه المعطيدا

ت ار يدة

معطيدا

الشددعرية المعاص درة ،وليس د
معاص درة ،وبهددذا تغدددو عناصددر الت د ار خيو ً
طددا أصدديلة مددن نسددي الرديددة ّ

مفروضا من ال ارجإ.1
مقحما عليها أو
شيئا
ً
ً
ً
أراد الشدداعر علددي ال ليلددي أن يضددع المتلقددي فددي جددو الشددعر العربددي الحددديث الددذي يدددخل فددي بنيددة
الداللة ،وتعميم الفكرة المرجوة.
النص ،لتك يق ّ
ّ

جدول رقم ( )7يبين أشكال توظيف الشعر العربي الحديث في شعر علي الخليلي

مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األدبية

عاااااااااااادد

المسااااااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية

تقنية التوظيف

آلية التوظيف

جزئي

كلي

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

تآلف

تخالف

.1

تضاريس من الذاكرة

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.2

جدلية وطن

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.3

وحاااااااادك ثاااااااام تاااااااازدحم

خليل حاوي

1

1

1

1

1

الحديقة

عبد الكريم الكرمي

5

5

2

2

1

5

سميح القاسم

4

4

1

3

4

أبو القاسم الشابي

7

7

6

1

7

محمود درويش

2

2

1

1

2

أحمد شوقي

2

2

2

1

3

3

.5

تكوين للوردة

خليل حاوي

1

1

.6

انتشاااااااار علاااااااى بااااااااب

سميح القاسم

1

1

المخيم

عبد الكريم الكرمي

5

5

محمود درويش

1

1

-

-

.4

نااااااابلس تمضااااااي إلااااااى
البحر

.7

محمود درويش

الضااااااحك ماااااان رجااااااوم

-

3

23
1

1

1

1
5

5

1
-

-

1
-

-

-

-

-

الدمامة
.8

ماااااازال الحلااااام محاولاااااة

توفيق زياد

2

2

1
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1

1

202

1

-

خطرة

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

سميح القاسم

2

2

1

1

2

محمود درويش

2

2

1

1

2

فدوى طوقان

1

1

1

1

نازك المالئكة

1

1

1

1

أحمد شوقي

1

1

1

1

سميح القاسم

1

1

السياب
ّ

1

1

1

1

-

-

إيليا أبو ماضي

4

4

خليل حاوي

1

1

فخري البارودي
-

1
1
-

1
-

-

-

-

1

1

-

4

4
1

1

عز الدين مناصره

1

1

1

1

محمود درويش

2

2

2

2

إبراهيم طوقان

2

2

2

2

عبد الكريم الكرمي

3

3

1

1

1

3

نوح إبراهيم

1

1

1

1

1

1

.13

خريف الصفات

فخري البارودي

1

1

1

1

.14

شرفات الكالم

أبو القاسم الشابي

1

1

1

1

محمود درويش

5

4

5

1

1

فدي معردم دواويدن الشداعر،

توزعد
تناصدا ّ
_بلغ عدد التناصا مع الشعر الحديث إ ال ًدا وسدتينإ ً
حدداز دي دوانإ وحدددا ددم تددزدحم الحديقددة إ علددى إ سددتة عش درة تك درًارا ،بينمددا حرددي دي دوان إمددا زال الحلددم
رك ددز الش دداعر ف ددي ه ددذه ال دددواوين عل ددى قض ددية مف ددادرة
محاولددة خطد درة إ عل ددى عش ددر تكد د ار ار  .وق ددد ّ
األرض والمذابح التي تحد

على أرض فلسطين ،فجاء

التناصا

األدبيدة لدتعكس إصدرار الشداعر

الدفاا عنه بكل الوسائل.
كغيره من الشعراء االعتزاز بتراب الوطن ،و ّ

ظددق الشدداعر فددي دواويددن إ تضدداريس مددن الددذاكرةإ وإ جدليددة الددوطنإ وإ الضددحن مددن رجددوم
_ لددم يو ّ
الدمامددةإ وسددبحانن سددبحانيإ ّأيددة تنددا
ّ

ظق فيها العديد من التناصا
الشاعر و ّ
_اقترن
التنا

التناصا

بالتضحيا

أدبددي مددع الشددعر الحددديث ،وربمددا يعددود السددب
الدينية أك ر من غيرها.

التي ّقدمها الشع

أن
فددي ذلددن ّ

الفلسطيني وبرز صورها المتعددة من خالل

التحدي واالستعالء على الواقع المرير لتحقيم النفر والرفر
األدبي باإلصرار الدائم على
ّ

118

-

ضحي من أجلها المناضل الفلسطيني ،ومن الشعراء الذين استحضر الشاعر
بالغاية التي ُي ّ

قفائدهم:

أبو القاسم الشابي
دور جوهرًيدا وكدل شديء فدي الدّدنص
الشدابي فدي إحددا قفددائده وجعلهدا مح ًا
اسدتدعى ال ليلدي ش فدية ّ

يدور حول هذه الش فية بأبعادها الم تلفة ،فيقول:

وكان ع ِ
القاسمِ َّ
ارت ُه
تذكر أََبا َ
ابيَ ،وأَن َي َت ّ
ليه أَن َي ّ
ذكَر ِزَي َ
الش َّ
َ َ َ
ِ
ورز َفقد َأرَاد َّ
الش ِ
لِ ِ
الشا ِبيَ ،وأََراد
اعر التوِن
قبر َهذا ّ
سي في ُت ُ
ّ
َوأََراد،

ق ِ
الق َّم ِة َّ
ق َق ُلبهَ ،ك َّ
الن ِ
الش َماء.
وص َفو َ
َحَّتى َت َمَّز َ
المقُن َ
سر َ
ان َّ
ض ِمن
ق ِفي ال ِّ
نه ُ
ظ َال ِل َحوَلهَ ،وَلم َيُقل ا
شيئاَ .ك َ
الشا ِبي َي َ
َحَّد َ

اضباَ ،ن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امي
َس
ه،هاوايا َعَلى ُك ِّل ِرمسَ ،غ ا
َض ِريحهَ ،راف اعا َفأ َ

1

النفسددية علددى ش فددية أبددي القاسددم الشددابي ،فقددد اسددت مر البعددد الرمددز ّي لهددا فددي
أسددقط ّ
الشدداعر حالتدده ّ
بالسدواد
قفيدته؛ فالضريح يحمل في داللته معندى الرلمدة والحدزن وهدو نقدي
ّ
الندور و ّ
الحريدة ،يدرتبط ّ
عنهدا الحلدول المؤقتّدة مدع االحدتالل ،وتحمدل مفدردا

والتشادم وهذا ُيشبه وضع النتائ التي تدتم
إهاوي ددا ،غاض د ًدبا ،تم د ّدزق قلب ددهإ دالال ع دددم اكتم ددال نض ددجها ،وتتق دداطع ه ددذه ال دددالال
ً

م ددع ش ف ددية

الشددابي الددذي تُددوفي فددي ريعددان شددبابه ،وكددان يتّمنددى أن تتحقددم الرسددالة التددي نددادا بهددا وهددي ط ددرد
ّ
المحتل من وطنه؛ إلدذلن جعدل مدن أشدعاره وسديلة لتندوير العقدول واسدتنهاض الهمدم مدن خدالل الكلمدة
ّ
الناص ددحة ،ويمك ددن تش د يص تجرب ددة الش دداعر ف ددي هددذه المرحل ددة بأنه ددا تجرب ددة األبعدداد
المددؤّرة والعب ددارة ّ
المتقاطعدة ،فهندداا تقاطعددا

داخدل بنيددة المرحلددة بأكملهددا وهنداا تقاطعددا

2
الشددابي فددي تحريددن الشددع
قفددائدهاإ  ،وهنددا تتفددم رديددا ال ليل دي مددع ّ

تقددع داخدل كددل قفدديدة مددن

وإيقددا الضددمائر وتوعيتهددا بمددا

ردداللإ ضددرورة التّأمددل الكبيددر
يجددري حولهددا ،وعدددم االستسددالم وال نددوا ،وتعكددس عبددارةإ حد ّددق فددي ال ّ
والتفكير الحاذق في كل مجريا
الداء واألعداء
سأعيش رغم ّ

األحدا  ،لذلن تنا ّ الشاعر مع قوله:
3
ِ
ق
الشماء
القمة
كالن ّسر فو َ
ّ
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افعددا أرسددهإ،
فالشدداعر هنددا يتحّلددى بدداإلرادة القويددة وال قددة بد ّ
دالنفس والعزيمددة التددي ال تهتد ّدز وال تنكسددرإر ً

فالشاعر يرغ

من استحضار هذه الش فية صبغ قفيدته بطابع التوعية لتحمدل رسدالة سدامية بدين

طياتها ،فهو القائلإ لقد أصبحنا نتطل
ّ

فليعبددد غدددها الددذي فددي قل د
الشاعر أحد أبيا

حياة قومية مشرقة ملؤها العدزم والشدباب ،ومدن يتطلد

الحيدداةإ ،1وفددي قفدديدة أخددرا حمل د

الحيداة

عن دوان إصددور باقيددا إ استحضددر

قفيدة إإرادة الحياةإ للشابي في قوله:

َك َوا ِبيس

ور ُ ِ
وح ُي ِ
الص ِ
دق للَِّناس
الب ِ
أَم َش َجُر َ
ق ِب ّ
ِفي ُل َغ ِة َّ
الجوِع َوال َفقر
الن ِار و ّ
الدمِ و ُ

الخ ِ
الق َهر
وف َو َ
َو َ
هل َقاَلت َ ِ
ير ال ِّذي َما َي ُكون
ات ِب َغ ِ
الكائَن ُ
َ
2
الك ِائَنات
َل َها ِفي َص َدى َ

طبيعة على نفسية أبي القاسم الشابي ،فتزاحم
سيطر ال ّ
مع بيته الذي يقول فيه:

مفرداتهدا فدي قفدائده ،وقدد تندا ّ ال ليلدي

ِ
ست ِتر
الم َ
َو َحَّد َثني ُر ُ
وح َها ُ

الك ِائَنات
َك ّذلِ َك َقاَلت لِ َي َ
يت ّ ددذ الشدداعر مددن األشددجار م زًنددا يبددول لهددا بأس د ارره؛ لتفددبح الطبيعددة ملج دأً جديد ًددا لدده ،تُددورق أوراقهددا
3

الطبيعدة عندد الشدابي بدديالً ي ّدوفر جدزًءا

الفادقة التي ُيودعها لده ك ّدل مدن يم ّدر بهدا ،إوشدكل
باألخبار ّ
دعيدا فددي أحضددان
مددن ال ارحددة واألمددان اللددذان افتقدددهما فددي مجتمعدده ،فهددو يتمنددى أن يعدديش وحيد ًددا سد ً

وتتعمددم هددذه الردداهرة عندددما يكددون اإلنسددان مغترًبددا عددن وطندده ،فالكددابوو الددذي
الطبيعددة الرحيمددةإ،4
ّ
قفده الشاعر في بي مقطوعته الشعرية يدور حول الهجرة والغربة ،وهدذا مدا يكشدفه عندوان القفديدة

لكل صورة من صور الوطن المغروسة في أعمداق نفسده،
للقارئإ صور باقيا إ فذاكرة المغترب ّ
تحن ّ
بديهيا ّأنده ال انففدال بدين اإلنسدان الفلسدطيني وخضدرة األرض ونباتهدا لمدا تشدتهر بده
ومن المعرو
ً
ّ
أرض فلسددطين مددن تربددة خفددبة ومنددا معتدددل ،وتتحد ّدول بعددد ذلددن هددذه األشددجار واألرض ال ض دراء
 .1يوسق الطريفي :أبو القاسم حياته وشعره،مكتبة الحياة ،بيرو ،1971،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
3
لشابي :ديوان أبي القاسم الشابي،
 .أبو القاسم ا ّ

 .4يوسق الطريفي :أبو القاسم الشابي حياته وشعره،
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دالقوة وسدديلة
النضددال ،فددال سددبيل السددتردادها سددوا لغددة ّ
إلددى ارفددد مددن روافددد ال ددورة و ّ
النددار ال الكددالم ،فد ّ
دكانها
للقضدداء علددى الرددالم الددذي سددرق خي د ار األرض ومددأ قلددوب أهلهددا بددالقهر والغض د  ،وأفقددر سد ّ
بكل ما فيها مدن كائندا
بعدما كانوا يمتلكون مفدر الرزق من مارها ،وتحمل الطبيعة ّ

حيدة دالال
ّ

رمزيددة موحيددة بضددرورة تطهيددر األرض مددن سددارقيها ،وإعددادة البهجددة إلددى وجددوه أصددحابها ،وهنددا تغدددو

يتجز من لوحدة المقاومدة فهدي رمدز لإلنسدان المضدطهد الدذي أُجبدر بفعدل الق ّدوة علدى
الطبيعة جزءاً ال ّأ
التشرد والرحيل.
ّ
إن تجربدة علددي ال ليلددي تلتقددي مدع تجربددة الشددابي فددي ضددياا المكدان وغيابدده ،فالطبيعددة التددي ظهددر
ّ

عندد الشداعرين هدي معدادال

رمزيدة لدأرض التدي ُسدلب

وتحولد
منهمدا خضدرتها ّ

إلدى أرض شدداحبة

تفتقددر األمددن واألمددان ،فيندددم الفددوتان ويتجدداوب صددداهما للحددديث عددن قضددية مركزيددة واحدددة وهددي
الوطن المفقود.
_ إبراهيم طوقان
المندادين بالقوميدة العربيدة ،والمقاومدة ض ّدد
تنا ّ الشداعر مدع إبدراهيم طوقدان وهدو مدن أشدهر ّ
الشدعراء ُ
عد قفيدته إ ال ال داء الحمدراءإ واحددة مدن أهدم القفدائد التدي خل ّدد مدن خاللهدا
االستعمار األجنبي ،وتُ ّ
االنتدداب

الزيدر علدى يدد سدلطا
المناضلين ال ال دة :محمدد جمجمدوم ،وفدؤاد حجدازي ،وعطدا ّ
استشهاد ُ
البريط دداني ،إوأراد طوقد ددان أن يفد ددق كيفي ددة إعد دددام ملهبد ددي ددورة الب د دراق علد ددى ي ددد سد ددلطا االنتدددداب

1
عكاإ؛ لديعكس مدن
الشاعر عنوان قفيدةإ ال ال اء الحمراءإ في قفيدته إ ّ
البريطانيإ  ،وقد استحضر ّ

الشدداعر مددن أحدددا ها ،كمددا ّأنهددا تُعتبددر مدرآة للواقددع المددؤّلم الددذي
البعددد المأسدداوي الددذي اسددتلهمه ّ
خاللهددا ُ

الش ددع
ُيع دداني من دده ّ

تحد د

وط ددأة االح ددتالال

المتتالي ددة ،كم ددا اس ددتدعى عل ددي ال ليل ددي ف ددي قف دديدته

الشاعر إبراهيم طوقان من خالل ذكر اسمه وعنوان قفيدته ،فيقول:
ش فية ّ

جن َ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
مراء
َولِي أَن أَهت َ
القديمُ ،من ُذ الثال َثاء َ
الح َ
ف َحَّتى ِب ّ
طِ
طا ِّ
الزير َوُفؤاد
ين َع َ
" ِمن ِسجن َع َّكا َ
لعت َجَن َازة"َ ،هل َت ُ
ذك ِر َ

ِحجازِي ومحمد جمجوم ،وَق ِصيدة ِإبر ِ
يد ُنوح
اهيم ُ
طوَقانَ ،وَن ِش َ
َ ََ َ ُ
َ
َ َ
َ
2
ِإبر ِ
اهيم.
َ
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السددجن
تمّددل القفدديدة منددذ البدايددة صددورة مددن صددور التّحدددي والقد ّدوة التددي تفددق األسددير ،فهددو بددالرغم ّ
الشدداعر إمدينددة
والقضددبان إالّ ّأندده مددا زال يهتددق ويسددتطيع إيفددال صددوته إلددى كد ّدل مكددان ،وفددي انتقدداء ّ
عكددا التددي عجددز نددابليون بكد ّدل قوتّدده مددن
عكدداإ لتكددون عنو ًانددا لقفدديدته محاولددة مندده للد ّدربط بددين صددمود ّ
ّ
واعتقدال ،فدإذا كدان إبدراهيم طوقدان

وقوته التي ال ُيزحزحها تعدذي
االنتفار عليها ،وبين إرادة األسير ّ
داليا للشددع
قسددم قفدديدته إلددى ددال سدداعا واعتبرهددا المتوكددل طدده عنو ًاندا
وطنيدا ونضد ً
ً
قددد ّ
ُيشير بوضول وداللة إلى مرحلة تاري ية ذا

الفلسددطيني

1
دإن ال ليلدي يحداول
أ ر مهم في التضدحية والمقاومدة  ،ف ّ

الشددهداء ال ال ددة وكتابتهددا علددى شددكل قفدديدة ن ريددة توجيدده القفدديدة
مددن خددالل اسددتذكار حاد ددة إعدددام ّ

الش دهداء وقفددتّهم صددورة مكد ّدررة مددن صددور األل ددم
نحددو سددياق الحاضددر بحيددث تُفددبح ذكددرا ه دؤالء ّ

الزمدانإ مندذإ ،فأشدكال المعانداة
المستمر بسب ممارسا
بحم األسرا ،وهذا ما ّ
يؤكده ظدر ّ
المحتل ّ
ّ
ّ
أن اّللدون األحمدر
ردالم عدن األرض،
تتوقدق إالّ برحيدل ال ّ
وخاصدة ّ
ّ
تتكرر وتزداد كل يوم وال ُيمكدن أن ّ
ّ
السددياق فتحمددل معنددى العد ّدزة
أمددا مفددردة إ حتّددىإ فددي هددذا ّ
يحمددل دالال القتددل والمددو الرتباطدده بالد ّددمّ ،
اللسددان إ الكلم ددةإ،
واالسددتعالء ،فددإن اسددتطاا السد ّدجان أن يح ددبس الجسددد ّ
فإندده لددن يق دددر علددى حددبس ّ
دبث بالعزيمددة التددي ال تن نددي،
دوي صددورة مددن صددور التشد ّ
ّ
جسددد مددن خددالل صددورة األسددير القد ّ
فالشدداعر ُي ّ
منب ًها لك ّدل مدن يحداول أن يتناسدى
ويستحضر ّ
الشاعر لحرة استشهاد األبطال ال ال ة الماضية لتكون ّ
التضددحية التددي قد ّددمها الشددع
م ارحددل العددذاب و ّ

الفلسددطيني منددذ زمددن بعيددد وحتّددى يومنددا الحاضددر ،كمددا

عكددا طلعد
استحضدر ال ليلددي أغنيددة شدداعر ال ّددورة إ نددول إبدراهيمإ إ مددن سددجن ّ

جنددازةإ والتّددي أصددبح

لحث الجيدل الجديدد علدى اسدت مار جميدع طاقاتده لتحريدر األرض
المناسبا ّ ،
ًّفنا ت ار ًيا ُينشد في جميع ُ
النضدال الطويدل ،كمدا تلفد هدذه
واألسرا من القيود ،والتحّلي بأخالق الشرفاء والفامدين في مشوار ّ

النرر إلى صعوبة العيش تح
األنشودة الت ار ية ّ

فالكل في سدجن كبيدر ،سدواء كدان
سيطرة االحتالل،
ّ
داخدل مدنده وقدراه ،إوإذا كاند

القفديدة بتركيباتهدا

دار خانًقدا للشدع
دودا حديديدة أو حف ًا
السجن قي ً
ذلن ّ
فإنهددا تفعددل
دويا والمتباعدددة نفسد ًديا تنددت عددن حالددة إبداعيددة نفسددية معّينددة لدددا الشدداعرّ ،
المتوحدددة عضد ً
ّ
فعلهدا التدأ يري فدي جمهددور المسدتمعين والق ّدراء ،فتتحقددم غايتهدا الت ويريدة حيددث ألهبد

الحمد دراء جم دداهير الش ددع

قفديدة ال ال دداء

وأ ددار غض ددبهم وأحق ددادهم ف رجد دوا ف ددي مس ددي ار تن د ّددد بأعم ددال االنت ددداب
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واس ددتنكر اإلع دددامإ ،1وه ددذا م ددا س ددعى إلي دده ال ليل ددي م ددن توظي ددق ش ف ددية الش دداعر إبد دراهيم طوق ددان
وقفيدة ال ال اء الحمراء

عبد الكريم الكرمي
يعبددر عددن الرديددة التددي كددان
اسددتطاا علددي ال ليلددي أن يت ددذ مددن ش فددية الكرمددي رمد ًا
دز ش فد ًديا ّ

الهم الذي يكتنق هذه الش فية ،مدن خدالل قفديدة حملد
ينطلم منها في الحديث عن ّ
أبي سلمىإ ..زلزلة باقية ،فيقول:

يد َتك َبيَن ُهم َعَلَنا
و ُ
انشر َق ِص َ

طنا
احك وانبلج َو َ
عّتق ِجر َ
واد َفع ِبراي ِتك ِ
التي َخ َفَقت
ََ َ
َ

ض ُدوَن ُه َّ
الزَمَنا
َزَمَناَ ُتَرَّو ُ
يالَ ،وِل ِ
إل ِ
نسان ُم َؤَت َمَنا
ِج ا
ضبى َل ُهم أُ ُذَنا
َص َ
يح ُات َك ال َغ َ

رد" ُك َّل َما َح َمُلوا
َح َم َل
ّ
"المش ُ
ِ
لمىَ ...وَإن َوَقَرت
إيه أََبا َس َ
ي ِّ
اطد
ُ

عندوانإ إلدى

ِ
ائمهم
اص َ
َع َ
رت َيا أََبتي َجَر َ

َقب َح ُهم ِإ َذا َح ُسنا
َوَك َش َ
فت أ َ

2

داهد علددى جدرائم العفددر ،ال انففددام
ّ
الشدداعر إأبددا سددلمىإ علددى ّأندده شدداعر حامددل للقضددية ،شد ا

أن أحدد أعمالده األدبيدة حمدل
في شعره بين معاناته الذاتية ومعاناة أبناء شعبه ،وأكبر دليدل علدى ذلدن ّ

عندوان إالمشد ّدردإ؛ ليفددق مددن خاللدده حالتدده خددارج أرض بددالده ،وحالددة الالجئددين المشددتّتين فددي المنفددى
والتي يقول فيها:

درب
كل ٍ
يا أخي َ
أنت معي في ّ
السنا
ُ
نحن إن لم نحترق فكيف ّ

ِ
الجرح ِ
لجنب
جنبا
فاحمل
َ
وسر ا
3
يمَلُ الدنيا وي ِ
كل رك ِب
هدي َّ
َ
َ َ

كت الكرمي قفدائده ونشدرها ٍ
الفدمود والتح ّددي وتتناسد
ّ
لتجسدد واقدع ّ
جيال بعد جيل ،إوقد كان فلسطين عند الكرمي هي كل شديء فدي حياتده ،فقدد اسدتحوذ
ً

ناجاهددا مناجدداة الحبيد

مدع كدل وقد

تتناقلده األجيدال
عليده حتدى

وعبددر لهددا عددن حبدده أّندده كلمددا دافددع عنهددا وحددارب مددن أجلهددا
الولهددان لحبيبتددهّ ،

4
ؤكدد
وي ّ
ازداد حبده لهداإ فالشداعر يرسدم صدورة للماضدي ليضديء مدن خاللهدا الواقدع ال ّدراهن مدن ناحيدةُ ،

هامدة
ضرورة السير على دروب ّ
السدالل ،فالكلمدة الهادفدة وسديلة ّ
النضدال التدي ال تقتفدر علدى حمدل ّ
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در
من وسائل المقاومة التي تنشر الوعي وإن فارق قائلهدا الحيداة ،ففددا كلمدا الكرمدي سديبقى منتش ًا
ّ
في كل مكان يكشدق اقدبح الجدرائم وهمجيدة العددوان ،يدرا إبدراهيم نمدر موسدى أن سديرة الشدعراء_ فدي
النقاد_ تكمن في أغوار شعرهم ،كمدا ّأنهدا حدوار الد ّذا
رأي أحد ّ

مدع واقعهدا ،والشدعر تعبيدر بحدم عدن

روضدة لتكدون مدرآة
هذا الحوار ،1وقد
ّ
استمد الكرمي بذور شاعريته من قضدية وطنده ،وجعدل أشدعاره ُم ّ
التمزق والمأساة التي عاشها خارج بدالده ،وفدي انتقداء علدي ال ليلدي اسدم الكرمدي ليكدون
تعكس صور ّ
أن الماضددي والت د ار األدبددي يعدديش فددي ذاكرتدده ووجداندده ،ويحددد
عنو ًانددا ألحددد قفددائده داللددة علددى ّ

التحول عندما يبكي الشاعر الماضي ويرسم صورة لبؤو الحاضدر ،وقدد ارفدم هدذا المعندى تح ّدول فدي
ّ
شكل القفيدة ،فرهر الشدكل العمدودي فدي الكتابدة ُليناسد ش فدية عبدد الكدريم الكرمدي الدذي ُعدر
عنه االتزام بقضية وطنه في جميع أشعاره.

قائال:
ويّلح الشاعر على الفكرة نفسها في قفيدة أخرا ً
ُ
ِ
ان ُي َح ِ
مراة
َذكُر أ َّ
أ ُ
لمى َك َ
او ُل أَن َيقض َم َج َ
َن أََبا َس َ
ويح ِ ِ
ضح َك
مرِة أَن َي َ
او ُل في َ
َُ َ
الج َ
حك ِة أَن ي ِ
َوُي َح ِ
بكي
او ُل ِفي ِّ
الض َ
َ
َوُي َح ِ
اول...

ان ُي َح َاو ُل،
َذكُر أ َّ
أ ُ
لمى َك َ
َن أََبا َس َ
حَّتى صار َّ ِ
مرة
َ
الشاعُر َج َ
َ َ
الذ ِ
ِ
طن ال َغ ِالي ي َ ِ
اكرِة ِإَلى َّ
اكَرِة
الو َ ُ
َ
متد م َن ال ّذ َ
َو َ
2
َّ
ورة
ِإلى ..الث َ

ؤكددد ّأندده حامددل قضددية وصدداح
الشدداعر ُي ّ
مددا زال ّ
أصددحاب األقددالم المددأجورة التددي تسدديء وت ددون ،ويعج د
باألحدا

رديددا يحملهددا معدده أينمددا كددان،إ وقددد حددارب الكرمددي
كيددق توجددد هددذه األقددالم فددي أرض تلته د

المتأججدة ،فأصدحاب األقدالم الحدرة الشدريفة هدم الدذين يعكسدون نضدال الشدع

القتدالإ ،3وتعكددس مفدردا

فدي سداحا

إيحدداول ،الجمدرة ،يضدحن ،يبكدديإ األحدالم التددي تسددكن فدي نفسدده ،فحرمددان

أبددي سددلمى مددن العددودة إلددى وطندده ،واألمنيددا

حولتدده إلددى جمدرة نددار ال ينطفددئ
التددي خّلفهددا فددي وطندده ّ
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لهيبهددا ،فمهارتدده الشددعرية ُولددد

مددن رحددم العددذاب واأللددم ،فمفددردة إالجم درةإ تنقددل حالددة الشدداعر النفسددية

الشدداعر
ؤكددد طمدول ّ
التدي تشدتعل داخلهددا ندار الحندين إلددى الدوطن ،واجتمداا مفردتددي إ الجمدر ،ال ّدورةإ ُي ّ
يمتد إمن ال ّذاكرة إلى ال ّذاكرةإ داللة علدى التفداق اإلنسدان
في ضرورة تغيير الواقع الحالي ،وفي قوله ّ

الفلسطيني بأهدافه النبيلة وقضية وطنه األساسية ،فالغربة والتشريد التي عانى منها الكرمدي ال ب ّدد أن
ّ
إن اإليحداء الدذي تبتغدي الد ّذا الشداعرة
تُنهيها ال ّورة ليعود ّ
أمه الوطن من جديدد،إ ّ
الشع إلى حضن ّ
توصيله هو عدم اكت ار األدباء والنّقاد بأهمية الكلمة باعتبارها وسديلة مدن وسدائل بدث الدوعي الفكدري
1
ِّ
النضددال
الم ّنبدده الددذي يدددعو الجميددع إلددى التحد ّدرا و ّ
أو المعرفدديإ  ،فددالجمرة الملتهبددة هددي بم ابددة الجددرو ُ
تحول األمنيا إلى واقدع حقيقدي ،وأهدم مدا ُيمكدن أن تنطدوي عليده قفديدة علدي ال ليلدي رفد حيداة
لتّ ّ

ألنه ددا أض ددح
الرلددم ّ

بالنق دداط
النف ددي والتشد ّدرد ،وف ددي تكد درار مفد دردة إإيح دداولإ مقترن ددة ّ
ديدا للض ددياا و ّ
تجس د ً

النفددين ،فقددد
دس بدده الشدداعرين أمددام المعاندداة التددي أفددرز هددذين ّ
ال د ال إ...إ تمددازج للشددعور الددذي يحد ّ
اسددتطاا ال ليلددي أن ُيعيددد موقددق الكرمددي مددن ال ّددورة وضددرورة الجهدداد لتتحّقددم األحددالم التددي ت لددد فددي
قلوبهما منذ زمن بعيد.

_ محمود درويش
استحضددر علددي ال ليلددي ش فددية محمددود درويددش بكددل مددا تحملدده مددن قددوة فددي التعبيددر ودفدداا عددن
عيدداد ّأندده
الهويددة والوجددود ليعبددر مددن خاللدده عددن رديددا معينددة تجددول فددي خدداطره ،وقددد وصددفه سددعيد ّ
الشاعر الذي لم يقق عند األنا في تحديد مكونا

إلى القومي وصوًال إلدى اإلنسدان ،2وقدد تندا
في قفيدة حمل

الهوية الفلسطينية بدل اسدتطاا أن يتجداوز القطدري

الشداعر علدي ال ليلدي مدع محمدود درويدش بشدكل كّلدي

عنوان إ الوصولإ إلى محمود درويش قائالً:

الطريق يطول
هناك هنا و
َ
ُ

فكيف الوصول
َ

وهذا العدو ي ِ
حاص ِرنا
َ ّ ُ

تقول َلنا َما تُقول
أنت
حين َ
َ
ُ
وتهتف ح ِ
اصر ِح َص َارك
ُ َ
1
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .إبراهيم نمر موسى :شعرية ّ
 .2انرر سعيد عياد :الهوية والوجود في شعر محمود درويش ،جامعة بي
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2

ِ
وح َخل َف َك ًّ
ويال
الر ِ
صفا َ
ط ا
لما َوقفَنا َعَلى َش َغف ّ
ّ
ُنرِتب َّأيامنا في ِ
المس ِ
ير إليك
ُ َ
لنفسك عّنا ِ
رحيال
أذنت
كيف َ
َ
َف َ

ركت الحصان ِ
يدا َعلِيال
َ
وح ا
يف َت َ
وك َ
َ
هق األ ِ
َعلى َر ِ
ُمنَيات
تكون
أنت ِفينا ُ
أنت َك َما َ
َو َّإن َك َ
1
فتيا َجميال
ًّ

بداية يحمل عنوان القفيدة رغبة الشاعر في الوصول إلدى هدد

ظدق
واضدح وطريدم مح ّددد ،لدذلن و ّ

الشاعر أسماء اإلشارة إ هنا وهنااإ لتفل رسالته الشدعرية إلدى كدل مكدان بدالرغم مدن طدول الطريدم،
وحفار العدو ،وتكشق عن مواقدق نحدن بحاجدة إلدى استحضدارها مدن أجدل شدحذ الهمدم وأخدذ العبدرة
من التاريي ،إحيث انعكس

ردا محمود درويش في شعره الذي تجاوز حدود الدنرم األدبدي وقواعدده،

إلدى بلددورة مفهددوم جديدد للهويددة الفلسددطينية وربمددا مفهدوم جديددد لهويددة اإلنسددان ًّأيدا كاند

الجغرافيددا التددي

ُيقيم عليها وأيًّا كان المرتكز التاري ي الذي يستند إليه ،وكذلن لغته وحتى خفائفه المميزةإ.2

وقد استحضر الشاعر في هذه المقطوعة قفيدتين من قفدائد محمدود درويدش ،أولهدا قفديدة إ سدقط

القنااإ التي يقول محمود درويش فيها:
ِ
مفر
حاصر ِح َص َ
ارك ًل ّ

ِ
مفر
اضرب عد َ
وك ًل ّ

فالتقطها
ذراعك َ
سقطت َ
ِ
فالتقطني
طت ُق َرب َك
وسق َ
َ
و ِ
وك بي
اضرب عد َ

وحر
َ
فأنت َ
وحر ٌ
حر ٌ
اآلن ٌ

3

لم يقق علي ال ليلدي عندد ندص محمدود درويدش كمدا هدوّ ،إنمدا تفاعدل معده لديعكس مدن خاللده حالتده

دويال نرت د
النفسددية ،لددذلن ت دراه يقددول إ لمددا وقفنددا علددى شددغق الددرول خلفددن صدًّدفا طد ً
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
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 .2سعيد عياد :الهوية والوجود في شعر محمود درويش،
3

6

 .محمود درويش :ديوان محمود درويش ،م  ،2دار العودة ،بيرو  ،ط،1996 ،14
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أيامنددا فددي المسددير

أن أبناء وطنه يمتلكدون القددرة والعزيمدة الكبيدرة للسدير فدي طريدم
ّ

إلينإ؛ ليؤكد من خالل هذه الكلما

مد ار

أكددد عليهدا درويدش فدي قفديدته بتكرارهدا دال
ال دورة والنضدال وصدوًال إلدى طريدم الحريدة التدي ّ
حر ،وحر ،وحر.

كما تنا ّ الشاعر في المقطوعة ذاتها مع قول محمود درويش في قفيدته إ إلهي أعدنيإ:
كالريح إلى منزِلنا
نرجع
عندما
ٍ
ُ

حدقي في جبهتي
ّ

تجدي الورد نخيالا والينابيع عرق
1

تجديني مثلما كنت صغي اُر وجميالُ
ويرا الكات

إيجابيدا فيمدا يتعّلدم بقضدية شدعبه ،فقدد
أن الشداعر اسدتطاا أن يكدون فداعالً
أنور الشعر ّ
ً

أكد حقدوق شدعبه فدي أرضدهم ،واستشدر آفداق المسدتقبل لهدم ،با ًدا األمدل والتفدادل فدي نايدا قفديدته،
ّ
وهذا ما يعكس ردية الشاعر الحدا ية الساعية لتغيير الحاضر إلى مستقبل أفضل وأك ر إش ارًقا.
كما استحضر الشاعر عنوان ديوان محمود درويدش إ لمداذا تركد

2

الحفدان وحي ًدداإ إالدذي ات دذ شدكل

الحكاية ،وهي حكاية الذا  /الدوطن /النكبدة؛ فددرويش يحداول كتابدة سديرته لينتفدر ال ّددم فدي قفديدته
علدى الحديدددإ ،3يوجدده الشدداعر خطابدده إلددى المتلقدي بشددكل غيددر مباشددر مؤكدًّددا ضددرورة أن تكددون رول
محمود درويش وعزيمته القويدة فدي نفدس كدل إنسدان فلسدطيني ،ويتمّدل هدذا فدي قولده :و ّإندن أند

أن

فينا تكون فتيًّا جميال ،كما يؤكد أندور الشدعر أن ت فدي

كمدا

القفديدة بتوظيدق هدذه الرمدوز األدبيدة

ُيسهم في توضديح معاصدرة هدي صدورة النفدر الدذي لطالمدا حلدم بده محمدود درويدش ،وفدي تقدديم هدذه
التفدي لهم.
الفورة تحفيز للجماهير على ضرورة مواصلة ال ورة ضد األعداء و ّ

4

ويستكمل الشاعر قوله:

ِ
الحَياة"
إ َعَلى َهذه األَرض ما يستحق َ
ُنواصل ِ
التحدي َّ
بيل
فيه
ّ
الن َ
ُ
ِ
الممات
َوَن ُ
قهر فيه َ
1

.المصدرالسابق:مج،3ص96
 .2انرر :توظيق الت ار في الشعر المعاصر،
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 .3رمضان عمر :قراءة في سردية المشهد الشعري عند محمود درويش www> darwish foundation.org. ،تم
بتاريي2016_8_10

 .4أنور الشعر :توظيق الت ار في الشعر المعاصر،
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زيارته

ِ
ونحمل لَل ِ
يال
رض في
حمال َجلِ ا
األرض ا
ُ
1
َناشيدك ِ
الباقيات
أ ََ

استحضددر الشدداعر ف ددي هددذه المقطوع ددة أبددرز أقد دوال محمددود دروي ددش إعلددى ه ددذه األرض مددا يسددتحم

ألن
الحياةإّ ،
ليؤكد قضدية جوهريدة ت دص جميدع أبنداء الدوطن وهدي ضدرورة التجدذر فدي هدذه األرض ّ
النضدال ،وتكشدق أفعدال الشداعر التدي جداء
عليها ما يستحم التضحية و ّ

بفديغة الجمدع المضدارا إ

تؤك ددد عب ددارة الش دداعر إ
نواص ددل ،نقه ددر ،نحم ددلإ ض ددرورة تك ددا ق الجه ددود وتح د ّددي المف دداع  ،كم ددا ّ

أن أهدددا
لددأرض فددي األرض حمد ًدال جمد ً
ديالإ ّ

جميددع الشددع

ال بد ّدد أن تكددون علددى هددذه األرض ومددن

أجلهددا يتواصددل العطدداء والتضددحيا  ،وتبقددى قفددائد محمددود درويددش خيددر محّفددز لهددذا الشددع
مواصلة السير للوصول إلى مطل

علددى

الحرية التي يسمو إليها الجميع.

أن هددذا الحشددد مددن اإلشددا ار الت ار يددة التددي تضددمنتها هددذه القفدديدة قددد أكسد
ويددرا علددي عشددري ازيددد ّ

تجربددة الشدداعر أصددالة وقداسددة ،وجعلهددا أك ددر التفددا ًقا فددي نفددس المتلقددي ،فضد ًدال عددن كونهددا تُكس د

ممددا جعلهددا تتحد ّددا تتعد ّددا حدددود الد ّدزمن والمكددان ،ويتعددانم إطددار
الرديددة الشددعرية ً
نوعددا مددن الشددمولّ ،
2
الماضي مع الحاضر.

سميح القاسم
يعد سميح القاسم كمدا وصدفه باسدل بدزراوي مدن الشدعراء الدذين بدرز عنددهم االعتدزاز بالهويدة العربيدة،
فقددد التفددم بددالوطن حددد االنفددهار التددام ،وانعكددس ذلددن فددي شددعره بشددكل بددارز ،وقددد اكتسددب

عالقددة

الشاعر بوطنه سمة القداسة والطهر الذي يتأتّى من امتزاج الدماء ب را الوطن ،ومن انددغام الشداعر
تعرض لها وطنه.
بالمأساة التي ّ

3

وقد تنا ّ ال ليلي مع واحدة من أشهر قفائد سميح القاسم وهي قفيدة إتّقددمواإ بطريقدة كّليدة ،فدي

مر في القفيدة نفسها فيقول:
قفيدته الم ّيم ،وقد ورد تكرار المفردة سبع ّا

َتَقَّدم!
َتَقَّدم!

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3
 .2انرر :عن بناء القفيدة العربية،
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طيت ِمن ِد َم ِائه
أَع َ
َو ِمن َشَق ِائ ِه
َو ِمن َفَن ِائ ِه

ِ
ِ
لم َح ِار ِب
ِإ َش َارة َ
البَقاء َوال ُخُلود ل ُ

المغُلوب
َ

َو َّ ِ
حبوب
الم ُ
المشّرد َ
ُ
والم َح َّ
طم
َ ُ

قدم!
َت ّ
َتقّدم!

1

يتجاوب صو ال ليلي وصو سميح القاسم في اشتراكهما في عبارة إ تق ّددمإ الشدتراا الشداعرين فدي
المأسداة نفسدها بعدد أن جدداو المحتّلدون فدي كد ّدل مكدان ،وصدادروا خيد ار األرض ،وفدي تكدرار المفددردة
وتوحد للرسالة الشعرية بينهما ،فقد سبقه سميح القاسم بقوله:
ّ

مر إنباء عن أهمية هذا التنا
سبع ّا

َتَقّدموا
َتَّقّد ُموا

جهَنم
ُكل َس َم ٍ
اء َفوَق ُكم ّ
حتكم َج َّ
هنم
َوُكل أ ٍ
َرض َت َ

فل َو َّ
ستسلِ ُم
وت ِمَّنا ال ِّ
الشي ُخ َوًَل َن َ
َي ُم ُ
ط ُ

1
الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ

2
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 .2سميح القاسم  :ديوان سميح القاسم ،دار العودة ،بيرو ،1970 ،
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أن هدذه القفديدة بم ابدة جدواز السدفر جعدل اسدم سدميح القاسدم يدرتبط بالقضدية
ويرا أحمد علدي الدزين ّ

1
السدير علدى دروب
 ،وتتقاطع دالال القفيدتين في استنهاض طاقا الشدع بجميدع فئاتده للتق ّددم و ّ
أن اسد ددم سد ددميح القاسد ددم ارتد ددبط بد ددال ورة والمقاومد ددة ،ووصد ددق كفد ددال ومعاند دداة أهد ددل
الجهد دداد ،إوخاصد ددة ّ

2
الشدع
الدماءإ بالفعل إأعطيد إ ،يؤّكدد ّأنده ال ح ّدل أمدام ّ
دال إ ّ
فلسطينإ  ،فاقتران ّ

سدوا التق ّددم للجهداد

بالنفددر وإعددادة تشددكيل المجتمددع وبنائدده الددذي يددنعم بالحريددة واألمددان ،وهددو الوسدديلة الوحيدددة
لل ّ
رفددر ّ
االحدتالل الدذي

الشقاءإ هد
الشقاء ،وتحمل هاتان المفردتانإ الفناءّ ،
لحماية أبناء الوطن من الفناء و ّ
يطمح إلى تطهير األرض من ِّ
ِّ
العرق
الفدورة
الفلسطيني ،وطمس معالم ُهويته ،لكن بالرغم من قتامة ّ
ّ
مجددد ذكددرهم،
المأسدداوية التددي رسددمها ّ
وي ّ
يتأمددل ال يددر الك يددر مددن المناضددلينُ ،
الشدداعر ،إالّ ّأندده مددا زال ّ
التمسددن بالحيدداة الكريمددة ،فمددن
ويحد ّدول مددن خاللهددم صددورة العددذاب إلددى عزيمددة وإص درار علددى البقدداء و ّ
عددذابهم سد ّديولد فعددل التحد ّددي والفددمود؛ لددذلن خاط د الشدداعر المقد ِّ
داوم بفدديغة األمددر ليح ّدده بكد ّدل مددا
ّ

الشد دداعر لفد دديغة اسد ددم المفعد ددول
أن انتقد دداء ّ
يملد ددن مد ددن قد د ّدوة التفد د ّددي لد ددبطش وهمجيد ددة المحتد د ّدل ،كمد ددا ّ
النص على مأسداة الالجدئ الفلسدطيني المضدطهد الدذي
إالمغلوب ،المحبوبّ ،
المشردإ يفتح فضاءا ّ
ّ
ُي ِّ
فارا األلم بعد نفيه عن وطنه.
ويستكمل قوله :

ِ
الم َخَّيمِ
م َن ُ

ِ
الم َخّيم
إَلى ُ

قدم!
َت ّ
َتَقّدم!

3

ويكرر الشاعر هذه المفردة أك ر من م ّدرة فدي قفديدتهُ ،مقترندة بحرفدي
تحمل القفيدة عنوان إالم يمإ ّ

أمدا إ إلدىإ فتفيدد
الجر من وإلى ،إ فمنإ تُفيدد ابتدداء الغايدة
ّ
المكانيدة وتعندي هندا الم ّديم داخدل الدوطنّ ،
انته دداء الغاي ددة المكاني ددة وتعن ددي الم ّيم ددا المتن ددا رة ف ددي ك ددل الند دواحي خ ددارج ال ددوطن ،إوبه ددذا يكش ددق
الشاعر عن معاناته الروحية ،وعن توقده الشدديد للتعبيدر عدن مأسداة اإلنسدان وافتقداده للحريدة ،ودفاعده

1
نقال عن باسل بزراوي :سميح القاسم_ دراسة نقدية في قفائده المحذوفة_،
ً .

 .2المفدر السابم،
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الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال ّ
الشعرية ّ
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عن أحالمه وطموحاته ،وعن نزوعها إلى تحقيدم عدالم م دالي ي لدو مدن الشدرور والعددوانإ 1وفدي هدذا
الشاعر ال يقبل بأنفدا
أن ّ
داللة على ّ

الحلدولّ ،إنمدا ُيطالد

بعدودة الالجئدين جمديعهم دون اسدت ناء،

دتدمر كدل مدن يقددق
الجبدارة التدي س ّ
الم ديم بفعدل األمدر إ تق ّددم ّإ تأكيدد علددى ق ّدوة الالجئدين ّ
وفدي ارتبداط ُ
الشداعر
التعج
حريتهم وعودتهم إلى وطنهم ،وتحمل عالما
المكررة في القفيدة إعجداب ّ
ّ
ّ
في وجه ّ

طهددر أرضددهم مددن دنددس
وي ّ
الفددامدين ،فددإن ُه ّجددر آبدداده ،فهندداا مددن سددي أر لهددمُ ،
بطاقددا الفدددائيين ّ
ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
االحتاللُ ،

 .1إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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مدخل:
الداخليددة بددين ّتياراتهددا
األمددة فددي عالقاتهددا ّ
التدداريي هددو الوعدداء الحدداف لكددل األحدددا التددي تمددر بهددا ّ
الشدعوب ،وقددد
ال ّقافيددة والسياسددية والفكريددة المتباينددة ،أو فددي عالقاتهددا ال ارجيدة مددع غيرهددا مددن األمددم و ّ
تحد
ّ

أن الشاعر ينهل من معين التّداريي ليجعدل كدل ش فدية صدالحة لك ّدل زمدان،
علي عشري زايد ّ

الداللددة الكّليددة للش فددية التّاري يددة بمددا تحملدده مددن قابليددة للتددأويال
وهددذه ّ

الشاعر المعاصر للتعبير عن بع
ّ

جوان

الم تلفددة هددي التددي ُيّوظفهددا

تجربتده ُليكسد

الشدمولية،
هدذه التجربدة نو ًعدا مدن الكّليدة و ّ

مدنهم ،بهدد

األحيدان،

لونا من جالل المعرفة.1
كون ً
وليضفي عليها ذلن ُ
ُ
البعد التّاري ي الحضاري الذي ُي ّ
والمقف ددود بالتن ددا الت دداري ي اس ددتدعاء أح دددا وش ف دديا م ددن الت دداريي له ددا دالال  ،م ددن ش ددأنها

الكشق عن واقع تجاربهم التي عاشدها الدبع

دق نداقوو ال طدر فدي بعد
ّ

أو التذكير بماض عريم وقادة أبطال خاضوا أروا معارا البطولة.
وقد شغل التنا

التداري ي مسداحة واسدعة مدن شدعر علدي ال ليلدي وتنوعد

دالالتده ،إفالتداريي لديس

وصفا لحقبة زمنية من وجهة نرر ُمعاصر لهاّ ،إنه إدراا إنسان ُمعاصدر أو حدديث لده ،فلديس هنداا
ً
2
أن الشدداعر يسددت مر األحدددا
صددورة جامدددة ابتددة أليددة فت درة مددن هددذا الماضدديإ  ،ويعنددي هددذا الكددالم ّ
التاري ية التي تتالءم مع تجربته في الحاضر ُليكس

أن األحدا
ّ

دداعا ،وكمدا يقدول محمدد مفتدال
العمدل األدبدي إب ً

التّاري ية م زونة فدي الدذاكرة علدى شدكل بنيدا

معطداة متم لدة ألوضداا متك ّدررة ،نسدتقي

منها عند االحتياج إليها لتتالءم مع األوضاا الجديدة التي تواجهناإ.3

وقد جاء توظيق علي ال ليلي لعناصر الت ار
_ الش فيا

التّاري ية العربية.

_ الش فيا

التّاري ية األجنبية.

_ األحدا

التاري ي في ال ة محاور أساسية هي:

التاري ية القديمة والحدي ة.

 .1انرر :استدعاء الش فيا

الت ار ية في الشعر العربي المعاصر،
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 .2مفطفى ناصيق :دراسة األدب العربي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة ،د، .
 .3محمد مفتال :تحليل ال طاب الشعري،
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تنوع
ّ

الش فيا

ظفها علي ال ليلي بتفاصيلها الم تلفة لتُ ري التجربة الشعرية
التاري ية التي و ّ

بأبعاد تاري ية م تلفة ،وتُبرز العالقا

منبعا ًّار
المتشابكة بينه وبين الماضي ،إحيث ّ
يعد التاريي ً

ويعيد بناء
من منابع اإللهام الشعري الذي يعكس الشاعر من خالله االرتداد إلى رول العفرُ ،

الماضي ،وفم ردية إنسانية معاصرة تكشق هموم اإلنسان ومعاناته وطموحاته وأحالمه ،وهذا يعني

أن الماضي يعيش في الحاضر ويرتبط معه بعالقة جدلية تعتمد على التأ ير والتأ رإ.1
ّ
وقد اتكأ الشاعر على استدعاء ش فيا

متعددة ،است مرها علي ال ليلي
ّ

تاري ية تحمل دالال

ٍ
العزة
للتذكير
بماض عريم خاض فيه العرب أروا معارا البطولة ،وس ّ
طروا بنضالهم أسمى معاني ّ
والكرامة ألجيال المستقبل.
جدول رقم ( )8يبين أشكال توظيف التراث التاريخي في شعر علي الخليلي ،وكيفية توظيفه

.1

تضاريس من الذاكرة

مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األدبية

عاااااااااااااادد

المسااااااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية
جزئي

كلي

آلية التوظيف
اًلسم

اللقب

تقنية التوظيف
الكنية

القول

الدور

غسان كنفاني

2

2

1

قس بن ساعدة

1

1

1

1

.2

جدلية وطن

غسان كنفاني

1

1

1

1

.3

وحدك ثم تزدحم الحديقة

ماجد أبو شرار

1

1

1

1

سعيد حمامي

1

1

1

1

معين بسيسو

2

2

2

2

.4

نابلس تمضي إلى البحر

-

-

-

.5

تكوين للوردة

_

_

.6

انتشار على باب المخيم

-

-

.7

الضحك من رجوم الدمامة

_

.8

مازال الحلم محاولة خطرة

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

الطاهر وطار

-

-

2

-

_
-

قس بن ساعدة

-

-

1

تآلف

_

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

قس بن ساعدة

1

1

1

1

الخليل الفراهيدي

3

3

1

3

ياقوت الحموي

5

الجاحظ

2
1

 .1إبراهيم نمر موسى :تضاريس اللغة والداللة في الشعر المعاصر،
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5

111

-

_
_

-

نخالف

5

-

-

.13

خريف الصفات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14

شرفات الكالم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أن الشاعر لدم ُيك در مدن استحضدار التد ار الن دري العربدي
ُيالح من النتائ اإلحفائية لهذا الجدول ّ
مقارنة مع الشعر العربي القديم والحديث ،فقد ورد عدد التناصا

تناصدا،
الن رية في شعره إعشدرينإ ً

دأن هدذا التوظيدق تجليدة للمواقدق التدي
لنقل تجربته من إطار الذاتيدة إلدى إطدار التجربدة الجماعيدة ،وك ّ

احتشد

ونرر لقّلدة عددد التناصدا
ًا
الشاعر،
في قفائد ّ

الباح ة بإفراد مبحث للت ار

الت ار يدة مقارندة مدع التندا

الشدعري لدم تقدم

القديم والحديث على غرار المباحث السابقة.

جدول رقم " "9يبين توظيف الشخصيات التاريخية العربية وعددها وآلية توظيفها في شعر
الخليلي
مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األدبية

عدد

التكرار

جزئي

1

تضاريس من الذاكرة

ُكليب

1

1

المماليك

1

1

2

جدلية وطن

3

وحدك ثم تزدحم

عبدالرحمن الداخل

1
1

1

1

1

قبيلة نمير

1

1

1

1

باجس عطوان

1

1

1

1

جيفا ار غزة

1

1

1

1

أمراء النفط

1

1

1

1

شادية أبو غزالة

1

1

1

1

منتهى الحوراني

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

هشام بن عبد الملك

1

1

1

1
3

علي بن أبي طالب
كنعان

3

3

3

غسان
ّ
حسان

3

3

3

3

3

3

3
3

قحطان

2

2

2

عدنان

2

2

2

2
2

3

3

3

3

عزيزة عيسى

1

1

1

1

إلهام أبو زعرور

1

1

1

1

ابن ماجد

2

2

2

2

عز الدين القسام

1

1

1

1

عباس بن فرناس

2

2

2

2

الحجاج الثقفي

1

1

1

1

صالح الدين األيوبي

4

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

تآلف
1

1

أبو بكر الصديق

نابلس تمضي إلى

كلي

آلية التوظيف

1

عمر بن الخطاب

الحديقة

المساحة المكانية

تقنية التوظيف
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تخالف

البحر

5

تكوين للوردة

6

انتشار على باب

7

الضحك من رجوم

المخيم

كنعان

1

1

1

1

معاوية بن أبي سفيان

1

1

1

1

زين العابدين

2

2

2

2

القرامطة

1

1

1

1

عمر بن الخطاب

1

1

1

1

العثمانيون

1

1

1

الحجاج الثقفي

2

2

سياف
ّ

1
2

2
1

1

1

1

قحطان

6

6

6

6
6

راسم حالوة

1

1

1

1

عمار الواوي
ّ
عز الدين القسام

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

صالح الدين األيوبي

3

3

3

3

المناذرة

1

1

1

1

الغساسنة

2

2

2

2

قطر الندى

1

1

1

1

عثمان األول

3

3

3

3

عدنان

علي الجعفري

6

6

6

الدمامة
8

مازال الحلم محاولة

9

نحن يا موًلنا

خطرة

4

4

4

كريم خلف

4

4

4

4

بسام الشكعة
تغريد البطمة

2

2

2

الحجاج الثقفي

2

2

2

2
2

المماليك

1

1

1

علي بن أبي طالب

1

1

4

1
1

1

أحمد إلياس

1

1

1

1

نبيل باجس

1

1

1

1

القرامطة

1

1

1

1

1

1

الحجاج الثقفي
ّ
الفراعنة

2

2

2

2

كنعان

9

9

9

9

سناء محيدلي

1

1

1

1

قحطان

عدنان

2
2

2

2

2
2

عز الدين القسام

1

1

1

1

ياسر عرفات

1

1

1

1

معاوية بن أبي سفيان

2

2

2

2

صالح الدين األيوبي
البابليون

2

2

2

2

1

1

1

1

جساسُ /كليب

2

2

2

2

1

2

2

137

1

10

سبحانك سبحاني

11

القرابين إخوتي

12

هات لي عين الرضا

أيمن جندية

2

2

2

2

بني تغلب

1

1

1

1

كنعان

6

6

6

6

7

7

بثينة حجو

موسى بن ميمون

2

2

2

2

جميلة بوحيرد

1

1

1

1

شادية أبو غزالة

1

1

1

1

طالل بشارات

1

1

1

1

الصوان
ابن
ّ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

غسان

1

1

1

1

خالد بن الوليد

1

1

1

1

كنعان

1

1

1

1

1

1

1

1

علي بن أبي طالب

4

4

4

4

صالح الدين األيوبي

1

1

1

1

حاتم الطائي

1

1

1

1

المعتصم

1

1

1

1

شاكر باسم

2

2

2

2

يوسف شواهنة

2

2

2

2

غسان

2

2

2

2

قحطان

5

5

5

5

عدنان

3

3

3

3

عيسى العوام

1

1

1

1

عطا الزير

1

1

1

1

محمد جمجوم

1

1

1

1

1

1

1

1

العباسيون

1

1

1

1

1

1

1

1

كنعان

1

1

1

1

1

1

1

1

قحطان

1

1

1

عدنان

1

1

1

1
1

كنعان

1

1

1

1

قحطان
عدنان

العباسيون

فؤاد حجازي
األمويون

13

خريف الصفات

محي الدين عزت

14

شرفات الكالم

7

1

ُيالح من الجدول السابم:

_استدعاء علي ال ليلي الش فيا

التاري ية العربية بشكل واضح فدي دواوينده سدواء مدن خدالل اسدم

ه ددذه الش ف ددية أو أقواله ددا ،فق ددد بل ددغ ع دددد الش ف دديا

138

العربي ددة الت ددي اتك ددأ عليه ددا الش دداعر إخمس ددينإ

ش فددية؛ تكددرر إ مئددة وسددبعين إم درة ،لالسددتفادة مددن أعمدداق هددذه الش فدديا

فيمددا ي دددم الرسددالة

الشعرية التي أراد الشاعر ب ّها من خالل هذا التوظيق.
_ حدداز دواوي ددن إوح دددا ددم ت ددزدحم الحديق ددةإ وإ انتش ددار عل ددى ب دداب الم دديمإ عل ددى أعل ددى ع دددد تكد درار
للش فدديا

ار فددي محاولددة مددن الشدداعر تسددليط
التاري يددة ،حيددث بلددغ عددددها إ ال ً دا وعش درين إ تك درًا

الدور الذي قام
الضوء على ّ
ّ

بده فدي مسديرة األحددا

ركدز الشداعر فيهدا علدى قضدية
التاري يدة ،وقدد ّ

دذكر القدارئ بأمجداد
اللجوء واالغتدراب والم ّيمدا  ،فكدان ال ب ّدد مدن هدذا االستحضدار التداري ي الدذي ي ّ
األمة ،ورموز المقاومة.
_ حري ديوان إ شرفا

الكالمإ بعددد قليدل مدن التناصدا

تناصدا واح ًدداإ وربمدا يعدود ذلدن
التاري يدة إ ًّ

ركز على وصدق الطبيعدة وجمدال أرض فلسدطين ،وقدد كدان هدذا الدديوان آخدر أعمدال
أن الشاعر ّ
إلى ّ

الشاعر الكتابية.

عدة ش فيا تاري ية عربيدة ُم تدارة لتوضديح دالالتهدا التاري يدة فدي شدعر
سيتنّقل هذا المبحث بين ّ
علي ال ليلي ،ومن الش فيا التي تنا ّ معها علي ال ليلي:
ومن الش فيا

فية:
التي اشتهر بالكتابة اإلبداعية وو ّ
ظفها ال ليلي في شعره ش ّ

ياقوت الحموي

ُعددر يدداقو الحمددوي ّأندده أدي د

ومؤّلددق موسددوعا

طدداط ،وتحددد
وخ ّ

الباح ددة رقيددة أبددو ليددل عددن

توسدع
مفادر قافة ياقو المتنوعة التي ابتدأ بالمكت الذي تعّلم فيه القراءة والحسابّ ،م ّ
طددالا علددى الكتد ال ّقافيددة ،إضددافة إلددى رحالتدده
بفضددل مهمددة النسددي التددي عمددل بهددا ممددا أتددال لدده اال ّ
التجارية والعلمية التي صاحب

أك در

مراحل حياتده والتدي تع ّدر مدن خاللهدا علدى البلددان وعلمائهدا ،1ومدن

أن المعدداجم العربيددة هددي أ ددر خالددد لأمددم الغددابرة أو الحاض درة
دن ّ
أشددهر مؤّلفاتدده معجددم البلدددان ،وال شد ّ

أن جزي درة قدديس مددن أوائددل البلدددان
ّ
ألنهددا تحمددل مالمددح العفددر وش دواهده ،وقددد ورد فددي معجددم البلدددان ّ
التدي زارهددا يدداقو للتجدارة فددي سددن مبكدرة وقددال إندده رأا فيهدا جماعددة مددن أهدل األدب والفقدده والفضددل،

وكان هذا من العوامل التي زاد
الرحال في قفيدة حمل
المؤر و ّ
ّ

2
الشداعر علدى ش فدية يداقو الحمدوي
ال قافة فدي ذهنده  ،وقدد اتكدأ ّ

قائال:
حد ني ياقو إ ً
عنوانإ ّ

 .1انرر :ياقو الحموي وكتابه معجم البلدان ،جامعة النجال ،فلسطين،2011،

20

 .2انرر شهاب الدين ياقو الحموي :معجم البلدان،ج،4مطبعة مفر ،مفر، 1906 ،
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الح َموي الّنا ِب ُه
َحَّدثني َ
وت،
َيا ُق ُ
عرف ّ ِ
الوالِه
ُ
الديك َ

بهوت
َوالص ُ
الم ُ
بح َ
ط ٍن ِفي َت ُابوت
َعن َو َ

ان َي ُموت
َما َع َ
اشَ ،وًَل َك َ
ِ
نه ،أَو ِهيَ ،كَّال
ُه َو م ُ
َه َو أَعَلى
ِمن َي ِده السفلى،
1
طعها َّ
َّ
الطا ُغوت
الع َليا َق َ
َو ُ

الشاعر على ش فدية الكاتد
إن اتكاء ّ
ّ

ِّ
أن استحضداره لدم يكدن هامش ًديا ،فمدن
يداقو الحمدوي ُيدوحي ّ

الشدداهد الددذي سددينقل األحدددا ،إ يسددتطيع الشدداعر
أن هددذه الش فددية هددي ّ
العندوان نفسدده يرهددر للقددارئ ّ

ويددخلهم فدي
بقوة حدسه وخيالده ،أن يبدث الحيداة فدي األمدوا  ،ويجعدل منهدا مرتكد اًز ل طابده الشدعريُ ،
ّ
ولكنهدا تتجداوزه
عالئم جديدة ،ويفنع مفيرهم ،وفم رديا جديدة
تستمد وجودها مدن وجدودهم األولّ ،
ّ

2
لكن األخبار التدي سديرويها
محملة بمحتوا داللي يزخر بالتّعدد ،ويكتنز
بالتنواإ ّ ،
ّ
ّ
ليتحولوا إلى رموز ّ
المشددرق وتحد ّدول إلددى لددون باه د ،
فالفددبح فقددد لوندده ّ
الحمددوي هددذه المد ّدرة هددي مبعددث لأسددىّ ،
السدداطع ُ

طبيعي ددة المعت ددادة ،فض ددوء
وف ددي انتق دداء اس ددم المفع ددول إمبه ددو إ رمزي ددة عل ددى انع دددام مر دداهر الحي دداة ال ّ

ويدفن في تابو كبيدر ،فدالمو هدو
الشمس خاف
ّ
وكأنه إنسان فقد حيويته عندما أرا وطنه ُيستبال ُ
رددالم والقهددر ،لكد ّدن أبندداء الددوطن يرفضددون أن
العنفددر الغال د علددى المقطوعددة وهددو سددب انتشددار ال ّ

عبر عنه ال ليلي جدزء مدن كيدان األفدراد
اصة ّ
أن الوطن كما ّ
يبقى وطنهم أسير التابو والمو  ،وب ّ
السدفلىإ
بل هو أعلى مدن ك ِّّدل مت داذل ومتدواطئ مدع االحدتالل ،ويعكدس ال ّ
طبداق بدين مفردتدي إالعليداّ ،
المتأزم الذي يعيشه الوطن ،فقيادته العليا مدعاة للغض
الوضع
ّ

ألن االحتالل فدرض سديطرته عليهدا
ّ

إإن لعبة الضمائر تفتح ال طاب الشعري علدى محمدوال
إق ّ
طعها الطاغو إ وحاصر شعبهاّ ،
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دالليدة،

ترد ّدل فيهددا أنددا الشدداعر تسددعى إلددى وجددود واقددع آخددر دون أن تبلغددهإ ،1وهددذا مددا يعكسدده تكدرار الضددمير
طعهدداإ لترسددم صددورة قاتمددة ألنحدداء الددبالد التددي فد ّدرق االحددتالل بينهددا بح دواجزه
إهددوإ
متبوعدا بالفعددل إق ّ
ً
المحتل مستمر غير متّقطدع ،وبدالرغم مدن
وسواتره التّرابية فمنع أهلها الحرية داخل أوطانهم ،فجبرو
ّ

التددي بددرز فددي شددعر ال ليلددي وهددذا واضددح

قتامددة المشددهد يبقددى االسددتعالء والتحد ّددي مددن أهد ّدم السددما
متبوعا باسم التفضيل لتأكيد قدرة أبنداء الدوطن المجابهدة والد ّذود عدن
كال ،ما ،الإ
من خالل توظيق إ ّ
ً
الفعاب والعقبا .
حمى البالد بالرغم من ّ
إن تجربددة ال ليلددي والحمددوي تلتقددي فددي محاولددة ت ليددد األحدددا
ّ
امتد
اال نان
النقل بل ّ
بمجرد الذكر و ّ
ّ

ونقلهددا فددي كددل زمددان ،ولددم يكت د ِّ
دق

تجربتهما لتشمل اإلحساو بم سي المكان ،وما يح ّدل عليده مدن

الزمددان،
آالم نتيجددة الحددروب والد ّددمار ،فمعجددم البلدددان كددان مفد ًا
ددر تاري ًيددا لوصددق تلددن الحقبددة مددن ّ

دالمعول عليده فدي هدذا المقدام
وأشعار ال ليلي شاهدة على نكبة شع واغتراب جيل كامل في وطنه ،ف ّ
رددل
الشدداعر علددى المددورو الددذي ي ّ
اتكدداء ّ
تلددن الرديددة التددي تق دوم علددى التقدداء الماضددي بالحاضددر ،إو ّ
ٍ
أن
الش ددعراء لي تفد دوا وراءه
معيند دا خف د ًدبا يع ددود إلي دده ّ
ً
ودال عل ددى ّ
ّ
وليعب ددروا ع ددن هواجس ددهم بش ددكل م ددو ٍل ّ

2
قائال:
التجارب اإلنسانية ُيمكن أن تتواصل
وتستمرإ  ،وي تم ال ليلي قفيدته ً
ّ

َوَيا َيا ُقوت
ِ
هللا ُي ِحب ال ُفَقَراء
َن َعم ،إ َّن َ
يد األَرض
َوإ َّ
ِن ال ُفَقَراء َع ِب ُ

لم ِفي َق َف ِ
الب َشر ال َف ِانين
َو َّ
األر َ
امة َس ٍ
ص َ
إن َ
ض َح َم َ
السَل َة
َو َّ
إن َّ
يمَل ُؤ َها ر ِ
أسي
َ
َ
3
الن ِ
َفلِ َما َذا ِفي َّ
اس ُس ُكوت

ط د إلددى دور الم ِّ
در مددن توظيددق حددر
اط د ُ ،مك د ًا
الشدداعر فددي نهايددة القفدديدة مددن دور الم ا َ
ينتقددل ّ
م
ومتعدال،
التأكيد ّ
إإنإ ليجمع من خالله ال رسدائل للمتّلقدي ،وكلهدا ُتلقدي الغدي فدي نفدس ك ّدل ِّّ
متكبدر ُ

أن هندداا مددن
دائمددا مددع الفقيددر المرلددوم ومدا ّ
انيداّ :
أول هددذه الرسددائل ّ
النفددر إالّ صددبر سدداعةً ،
أن هللا ً
1
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فإنه ددا س ددتجد م ددن ُي دددافع عنه ددا
حيات دده له ددا ،ف ددإن ه دداجر األغني دداء وتركوه ددا ّ

يتمس ددن ب دداألرض ويهد د
ّ
ويحررها،إ فالتوظيق ُيرهر القلم البدادي فدي عقدل الشداعر وفكدره تجداه مدا حدد
ّ

وال زال يحدد

مدن

ليعبدر عدن مشداعر المد اررة
ّ
نفه الجديدّ ،
تردي للقيم العربية وضياعها ،ف ره الشاعر ليجعله جزًءا من ّ
الممتزجددة بهددا فددي نفددس الشدداعر ،حا ًددا فددي الوقد نفسدده علددى مواصددلة النفيددر ليكتبدوا نهددايتهم السددعيدة
1
دم علددى األرض أحددد فمهمددا
بدددحر االحددتالل واستنشدداق حريددة وطددنهمإ  ،ال ًدداّ :
أن الحيدداة فانيددة ولددن يبد َ

بالسددالم ،وي ددتم
بقي د األرض أسدديرة لالح دتالل ال بد ّدد أن ُيطلددم س دراحها وتُحّلددم بجناحيهددا حد ّدرة ظددافرًة ّ
الفددم علددى قلددوب الك ي درين ويقبلددون
ّ
الشدداعر المقطوعددة بعددد هددذه ّ
الرسددائل لمدداذا ُيسدديطر ال ددو و ّ
الرسددائل محاولدة صدائبة فدي انتقدداد
بحيداة الد ّذل رغدم معددرفتهم ّأنده ال شديء يددوم علددى حالده ،وفدي هدذه ّ

الواقع ،وإظهار ُجبن الك يرين وابتعادهم عدن كتداب هللا وس ّدنة رسدوله ،وانشدغالهم بجمدع المدال وطغيدان
مل ّذا

طريم السليم.
الدنيا على عقولهم وابتعادهم عن ال ّ
ّ

_ الجاحظ:

كما تنا ّ الشاعر مع ش فدية الجداح ذا

الش فديا
ال قافدة الواسدعة ،فهدو مدن ّ

النموذجيدة فدي

التميددز عددن غيدره مددن الكتّدداب ،وصددفه ابددن
رحلددة الن ددر العربددي حيددث امتدداز أسدداليبه الكتابيددة بالتعدّددد و ّ
يزيد بأنه نسي واحد في جميع العلوم ،علم الكالم واألخبار العربية وتأويل القرآن وأيدام العدرب مدع مدا

في دده م ددن فف دداحة ،2وق ددد اس ددتدعى ال ليل ددي ف ددي أح ددد قف ددائده مقول ددة م ددن أقد دوال الج دداح  ،وض د ّدمنها

مقطوعته الشعرية فيقول:

العَر ُبِ ،إ َذا َغ َزت َو َسا َفَرت،
إ َكاَنت َ
َح َمَلت َم َع َهاِ ،من ُت َرب ِة َبَل ِد َها،
ست ِ
ص َداع"
َر ا
فراَ ،ت َ
نشُقه ِع َ
مال َو َع ا
ند َنزَل ٍة أَو ُزَكام أَو ُ
َفلِ َما َذا ،لِ َما َذا
3
الر ِ
اج َفة
الت َرب ُة َّ
ُتح ِّ
ط ُمَنا ُ

ليعبددر مددن خددالل قددول
اقتددبس ّ
الشدداعر أحددد أق دوال الجدداح مددن رسددالته إفددي الحنددين إلددى األوطددانإ؛ ّ

دث بددوره هدذه الحرقدة إلدى قلد
تحسره على تراب وطنده ،ويب ّ
الجاح عن ّ
 .1حاتم المبحول :التنا
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القدارئ ،فتدراب الدوطن أغلدى

23

ما يملكه اإلنسان وكان العربي القديم يحمله معه أينمدا ارتحدل ليكدون بدإذن هللا شدفاء لده مدن المدرض،
الشداعر ،فأهدل العروبدة القددماء كدانوا يعت ّدزون ب درا
ويأتي هذا االستحضار ليكشق العدذاب فدي نفدس ّ
ويؤك ددد
أينم ددا حّلد دوا وارتحلد دوا ،والك ي ددر ُهن ددا ُيهم ددل ه ددذا التّد دراب ويت ّل ددى عن ددهّ ،
بالده ددم ويحملون دده معه ددم ّ

دم بدداألقوال بددل
الشدداعر بتوظيددق أسددلوب االسددتفهامإ لمدداذاإ ّ
أن المحبددة الحقيقددة لت دراب الددوطن ال تتحقد ّ

طمنددا
باألفعدال ،فهدو مددن خدالل هددذا االقتبداو يدددعو إلدى اقتفدداء آ دار العددرب القددماء ،وفددي عبدارة إ تح ّ
الرسالة والعمل علدى تطبيقهدا ،وهدذا مايؤكدده فدي
التربة الراجفةإ ّ
دق لجرو اإلنذار إلدراا مرامي هذه ّ

المقطع ال اني بقوله:
ِبالدي أُحب ِك
الم َج ِانين
ُح َّب َ
ح َّب المس ِ
اكين
ُ
ََ

الم َع َّذب
الح َ
ُح َّب ُ
طا ِم ُ
1
ج ِ
اهل اة ُك ِ
نت أَم َع ِارَفة
َ

الشاعر الحديث بالجملة االسمية التي ّتدل على با
ابتدأ ّ

العديد من الكلما

ح ّ الدوطن فدي قلبده ،ويتبدع هدذه الجملدة

بكل ما تحمله من انفجدار لغدوي
االنفعالية إالمجانين ،المساكين ،الحطام المع ّذبإ ّ

يعد ِّ
الشدداعر التددي ال حدددود لهددا ألرض بددالده،إ تسددمح ق دراءة األبيددا
دادل محبددة ّ
ُ

السددابقة بتدددفم شددعري

ين دددال ف ددي حرك ددة متواص ددلة ،تت ّل ددم دالالته ددا م ددن رح ددم التجرب ددة الش ددعرية ،وأغد دوار ال ددنفس البشد درية،
المتحّققددة فددي الواقددع العينددي ،بددل فددي الواقددع الشددديد الفددلة بنددا كددأفراد وشددع إ ،2فالشدداعر يحد

بددالده

أن حد
وقوة عذاب المح ّ
طمين؛ ّ
ليؤكد مدن خدالل هدذه التّعدابير ّ
بانفعال المجانين ،وبساطة المساكينّ ،
مغروسا فدي قلبده سدواء علدم الدوطن بدذلن وطنده أم لدم يعلدم ،فحبده لده صدادق بعيدد عدن
الوطن سيبقى
ً
طياتهددا دالال االستبشددار بتغييددر الواقددع إلددى واقددع أفضددل
المنفعددة والمفددلحة ،وتحمددل المحبددة فددي ّ
الشاعر فدي المقطدع األول ،وهدذا التغييدر لدن
بتضافرها مع رسالة الحنين إلى األوطان التي استدعاها ّ

أن الجداح اسدتطاا
المقدرين قيمة ت اربده ال ّ
يتم إال بجهود المحبين لبالدهمّ ،
طداهر ،ويدرا جميدل جبدر ّ
ّ
أن ُيضددفي علددى كتابتدده صددبغة أدبيددة جماليددة تمتددزج بعقليددة نقديددة بارعددة فنقددده أك ددر مددا
حسدده ّ
برهافددة ّ
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1
نفدده
يتجّلددى فددي ّ
تهكمدده وتعليقاتدده السدداخرة  ،وهددذا مددا اسددت مره ال ليلددي فددي توظيددق قددول الجدداح فددي ّ

الشعري.

_ كنعان
وكررهددا خمددس عش درة م درة فددي دواويندده داللددة رمزيددة علددى
وقددد و ّ
ظددق علددي ال ليلددي ش فددية كنعددان ّ
ظددق الشدداعر
لكد ّدل مقول دة تنفددي حّقدده فددي هددذه األرض ،وقددد و ّ

تج د ّذر الفلسددطيني فددي أرضدده ،ورف د

اسمه ابتدأها بقوله:

ش فية إ كنعانإ في قفيدة حمل

ِ
ِمن أ ِ
ِ ِ
ِ
الع ِ
المن َفى
َول ُ
المهاجَر نحو آخرٍة ب َال َث َم ٍر ،م َن َ
مر ُ
ِإَلى المن َفىِ ،إلى َقم ِر َّ ِ
نت ِظُر ِ
اإل َش َارة
حن َن َ
التنائيَ ،ن ُ
َ
َ

الق ِ
ِ
الم َح َارة
َيا َل َع َّل  ،لقبل ٍة َر ِضيت بَنا َرَهاقاّ ،
تشق َ َ
لب من َقلب َ
ُث َّم َت ِ
مضي لِ َلرم ِ
ال ِب َال َص َدى
َ
الن ِ ِ
ِفي َّ
الرَدى
طى َّ
أع َ
اسَ ،كافَي ٌة ِب َما َ
ان ال َفر َ ِ
ِفي األََر ِ
َحز ِ
الحريق
ض ،مثقل ٌة ِبأ َ
اشة في َ
واأل ُ ِ
ُمي،
َ
َرض أ ّ
2
ِ
ِ
يق
يق َوًَل َتض ُ
ًلَ أَض ُ

الشداعر مندذ البدايدة علدى ش فدية تاري يدة ذا
أن الشاعر اتكدأ ّ
يرا أنور الشعر ّ
ويطلعهددا علددى األسددى الددذي تفددي
إليهددا أح دزان شددعبهُ ،
قضدية عدانى منهدا الشددع

دث
مكاندة عاليدة ليب ّ

بدده قريحتدده ،3وقددد س دّلط الشدداعر الضددوء علددى

الفلسدطيني مندذ أمدد بعيددد وهدي الهجدرة والتش ّدرد ،فالفلسددطيني لدم ُيعدد يعددر

طعم األمان واالستقرار ينتقل من منفى إلى منفدى ،كمدا أغندى الشداعر فكرتده بتوظيدق القدوة اإليحائيدة
في عبارة إ نحن ننترر اإلشارةإ ،فكلمة اإلشارة ترمز إلى األمل الذي ُيحلم الشاّعر وأبنداء شدعبه وهدو

الترجددي
يؤكددده حددر
النفددر التددي تددأذن لجميددع الالجئددين العددودة إلددى أرض الددوطن ،وهددذا مددا ّ
إشددارة ّ
ّ

ليؤكدد
وي اطبهدا باسدم جميدع أبنداء الشدع ّ ،
يتوجه إلى ش فية كنعان للحديث معها ُ
إ ّ
لعلإ ،فالشاعر ّ
موجهددة إلددى كد ّدل
ّ
أن الجميددع ينترددر عددودة الحضددارة الكنعانيددة ومجدددها القددديم ،وفددي هددذا الكددالم رسددالة ّ
إنسان فلسطيني داخل الوطن وخارجه تح ّذره من اليأو واالستسالم والقبول بحياة ال ّذل والهوان.
 .1انرر :الجاح في حياته وأدبه وفكره،
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أن البطددل الفلسددطيني الجديددد ال ُيعدداني أزمددة فرديددة تتعّلددم بمدددا
كمددا تددرا الباح ددة ابتسددام أبددو ش درار ّ
تتفدا إلرادته وتحول دون الوصول إلى مبتغداه مدن
تحقيم طمول ف ّذ ُيجابه فيه بتعن ظروًفا معينة
ّ

الحياة ّ ،إنما ُيعاني األزمة الحقيقدة علدى مسدتوا الشدعور العدام بقضدايا أمتده التدي ي ارهدا تتسداقط تحد
وطددأة الهزيمددة وانهدددام مجدددها ،وتفت د

قواهددا إلددى ممالددن أُسس د

علددى أوهددى مددن بي د

العنكبددو ،1

الشدعور،
فأرضهم هي األم التي ال تضيم بهم وال تستغني عنهم ،وعليهم أن ُيبادلوها بكل صدق هدذا ّ

وأالّ يضدديقوا أو يتضددجروا مددن التض دحيا

دم ط دريقهم فددي كد ّدل
التددي تحتاجهددا هددذه األم ،كمددا علدديهم شد ّ

مك ددان وكش ددق ك ددل مد دؤامرة تُح دداا ض د ّدد أبن دداء كنع ددان ،فمن ددذ بداي ددة االح ددتالل وال د ّددم الفلس ددطيني ه ددو

المسددتهد
ُ

أن الفلسددطيني إابددن كنعددانإ هددو صدداح
بددالرغم مددن ّ

هددذه األرض وهددذا مددا تؤكد ّدده عبارتددا

إمنذ أول العمرإ وعبارة إاألرض م قلة بأحزان الفراشة في الحريمإ.

وف ددي تكد درار الش دداعر لأفع ددال المض ددارعة الت ددي تحم ددل معن ددى االس ددتم ارريةإ تش ددم ،ننتر ددر ،تمض ددي،
أن الشاعر ُيريد من جماهير الشع
أضيم ،تضيمإ داللة على ّ

أن يكونوا فداعلين فدي األحددا  ،وأن

دوي وواضددح ،وفددي قددول الشدداعرإ ال أضدديم ،ال تضدديمإ عددز علددى أوتددار
يكون دوا أصددحاب موقددق قد ّ

دأمهم األرض ،وه ددي
العاطفددة الوجدانيددة للمتلق ددي ،وتأكيددد علددى العالق ددة الحميمددة التددي تد دربط األبندداء بد ّ
الشرور.
كل أنواا المفالح و ّ
عالقة تتسامى على ّ
يتقيددد بحرفيددة الحددد
أن ّ
ويددرا عدددنان رشدديد ّ
الفنددان ال ّ

التدداري ي المتّفددل بالش فددية ،فهددو يسددت دم

مكملة لعمله الفني بغية تفدوير ق ّدوة التعبيدر الجماليدة فدي ّفنده ،2وقدد وجدد ال ليلدي فدي
عناصر أخرا ّ
وماضيا عريًقا ،وي تم الشاعر قفيدته بقوله:
قوة حضارية
ً
ش فية إ كنعانإ ّ
ُقل ِلي ِإ َذاُ،
الص ِغير عَلى ِه َداي ِة َن ِ
جم ِه
أَأ
َر َ
نع َ
ان َّ َ َ
َ
َيت َك َ
ي ِأتي وي ِأتي ،والعو ِ
اص ُم َخل َفه
ََ
َ
َ ََ
3
لكو ِار َث و ِ
الم َحن.
َ
َتس ُفو ا َ َ

الشداعر الكدالم فدي نهايدة القفديدة إلدى القدارئ العربدي واص ًدفا لده تضدحيا
ُيّوجه ّ
بقوله إ كنعان الفغيرإ الدذي اختدار أن يسدير علدى درب أبيده كنعدان الكبيدر وأن يهتددي نجمده فالدذي
 .1انرر  :التنا

 .2انرر :دراسا

الفددائي الفلسدطيني،

الديني والتاري ي في شعر محمود درويش ،رسالة ماجستير ،رام هللا،2007،
في علم الجمال ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيرو ،1985 ،
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الحددم الددذي يسددعى لتحقيددم هدفدده واقتفدداء آ ددار أجددداده ،ويددرا

سدديبقى علددى هددذه األرض هددو صدداح

أن الشداعر يستحضدر هدذه الش فدية فدي محاولدة منده لبع درة أوراق الماضدي والتفتدديش
حداتم المبحدول ّ

كاشفا عن أزما
بين جنباتهً ،

وبطوال

مض  ،وبالتالي إندارة هدذه الش فديا

فدي جدو مشدبع بعبدم

المجد والبطولة.1

وفددي قددول الشدداعر إ يددأتي ويددأتي والعواصددم خلفددهإ استشد ار

آلفدداق المسددتقبل فبنددي كنعددان كاند

لهددم

همدده فددي كيفيددة
األرض والحضددارة فددي الماضددي ،وفددي الوق د الحاضددر حمددل الفلسددطيني إ الكنعددانيإ ّ
ويته وإنكدار حقوقده فدي أرضده ،وسديكون
استعادة ما خسره بسب الكيان
المحتل الذي ُيحاول طمس ُه ّ
ّ
هذا الهم هدو المح ّدرا الفاعدل الدذي يددفع الفددائي إلدى التغلد
تحقيددم النفددر  ،واالسددتعالء علددى المحددن والمفدداع

علدى الرلدم بفضدل هللا واإلصدرار علدى

بداللددة تك درار الفعددل المضددارا إ يددأتي ويددأتيإ،

ديئا س ددوا مش دداهدة األخب ددار
أن ه ددذه العواص ددم ال تفع ددل ش د ً
وف ددي قول دده إ العواص ددم خلف ددهإ دالل ددة عل ددى ّ

أن إخفداب الداللدة فدي األسدطر الشدعرية  ،يكشدق عدن
وسماعها إ أرأي إ ،ويرا إبراهيم نمر موسى ّ

حقيقددة المأسدداة أو مأسدداة الحقيقيددة ،التددي ُيعانيهددا ال ددائر الطددامح للحريددة والوجددود الحضدداري الفاعددل،2

ويعكددس هددذا التوظيددق رديددة الشدداعر المسددتقبلية التددي تطمددح إلددى إعددادة الحقددوق ألصددحابها واألرض

إلددى أهلهددا ،وفددي انتقدداء الشدداعر اسددم كنعددان وتكد ارره خمددس عشدرة مدرة فددي دواويندده داللددة رمزّيددة علددى

تج ّذر الفلسطيني في أرضه ،ورف
وفددي قفدديدة أخددرا حملد

لكل مقولة تنفي حّقه في هذه األرض.
ّ

عن دوان إ شددجرإ رسددم الشدداعر بع د

ش فية كنعان بقوله:

انبددا مددن
الفددور الفنيددة التددي تُبددرز جو ً

الر ِ
الع ِت ِ
يق،
مرَت ُه ِمن َّ
َب َ
مل َ
ارك ُت َج َ
مطفئين،
ومن بقايا اُل
َ

عَلى بَقايا ِ ِ
ين
الالجئ ا
َ َ َ
ِِ
ين
العاطل ا
َعَلى َبَق َايا َ
عَلى بَقايا الم َ ِ
ين
عدم ا
َ َ َ ُ
عَلى بَقايا َّ ِ
ِ
اج أَ و َمَنار
الساه ِرين ِب َال سر ٍ
َ َ َ
ِفي أ ِ
القديمِ
َرض َكَن َعان َ
 .1انرر :التنا

في ديوان ألجلن غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،2010،

2
المقدو في الشعر الفلسطيني،
 .انرر :شعرية ّ
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انتصا ار ،بانتصار
َب َ
ارك ُت ُن َ
اسَلت َ
صرَت ُه َتَن َ
ِمن أ ََّو ِل األ ِ
طوِت ِهِ ،آل ِخ ِرَها َعَلى َي ِد ِه َم َدار
َرض التي َب َدأَت ِب ُخ َ
َشجر هَناَ ،شجر َك ِثير ر ِ
ض
اك ٌ
ٌَ ُ
ٌَ ٌ َ
َش َجٌر ُهَنا

اك
َش َجٌر ُهَن ا

1

يفق الشاعر الحزن الذي ح ّدل بدأرض كنعدان بعدد رحيلده عنهدا ،فكنعدان الدذي كاند
ديئا ،بددا
وس دراجه مضد ً

وتجمع د
شددعبه بددال س دراج وال نددور،
ّ

فددي أرضدده جميددع الفئددا

جمرتده مشدتعلة
المرلومددة مددن

إالجئددين وعدداطلين ومعدددمينإ ويعكددس توظيددق اسددم الفاعددل مددع مفردتدديإ القددديم والعتيددمإ الرلددم الددذي
عبددر عددن
وقددع علددى أصددحاب األرض القدددماء ،فقددد رسددم الشدداعر بددين يدددي إ كنعددانإ األفعددال التددي تُ ّ
طبيعية دولة االحتالل ،وأراد تعريفه بما حفل ألحفاده بعده من ظلم واضدطهاد ،فبددأ بأقسدى الفدور

وهي صورة الالجئين الدذين ش ّدردهم االحدتالل داخدل الدوطن وخارجده ،تبدع ذلدن صدورة العداطلين الدذين

اسددتولى المحتد ّدل علددى مفدددر رزقهددم فبدداتوا بددال عمددل ،إضددافة إلددى صددورة القتددل بددال ذن د

واإلع ددام

الجماعي للنساء واألطفال.

ِّ
المقاوم ال اب
جسد صورة إ كنعانإ اإلنسان
كما تُ ّ
ِّ
كفارو ِّ
ومناضل ضمانة لتحقيم النفر مهما طال الزمن بداللدة تكدرار مفدردة إشدجرإ مرتبطدة
مقاوم
على موقفه بالرغم من صدعوبة الردرو  ،ووجدوده

باسددمي اإلشددارة إهنددا وهنددااإ ،وفددي تك درار مفددردة شددجر التددي جعلهددا الشدداعر عنو ًان دا لقف ديدته مرتبطددة

ببط دوال

الزيتددونإ ،كمددا يعكددس قددول الشدداعر
كنعددان تأكيددد علددى قداسددة أرض فلسددطين إأرض التددين و ّ

إش ددجر اركد د إ إصد د ارره الد ددائم عل ددى وص ددق ق د ّدوة الش ددع  ،فك د ّدل ش دديء ف ددي أرض فلس ددطين إ الحج ددر
طهارة والقداسة ألرض كنعان القديم.
والشجر والبشرإ في مقاومة دائمة إلعادة ال ّ

طاب
_ عمر بن الخ ّ
طدداب ،صدداح
ظددق الشدداعر ش فددية دداني ال لفدداء ال ارشدددين عمددر بددن ال ّ
وّ

مقولددة :إمتددى اسددتعبدتم

2
حر.
أمه ًّا
ّ
الناو وقد ولدتهم أمهاتهم أحرًاراإ  .تحمل كلماته ضرورة الحرية ّ
لكل من ولدته ّ
ظق الشاعر هذه الش فية ُليبرز حاجتنا في هذا العفر إلى م ل هذه الش فية ،فيقول:
وّ

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

389_388

 .2عباو العقاد:عبقرية عمر ،دار الكتاب العربي ،بيرو  ،د، .

147

18

الخ َّ
الق ِ
حت َّ
النقعِ،
طاب" َو َع ّذَبَنا َشَب ُح َ
ات " َ
تلَ ،أرَيت َساللِ َمَنا َت َ
َل َّما َم َ
متد ِم َن َّ
الطعَنة،
َصا ِبعَنا َت َ
أَ
طعَنةُ ،و َّ
َسماء.
َفال َ
اها ،و ُ
الد ُم َيرَق َ
َلوان .الش َ
الك ُت ُب .األ َ
بهات .األ َ

َن َاديت،

قت ِجر ِ
احي َجَر اسا.
َعَّل ُ َ

1

ليوضدح الحالدة التدي آل إليهدا شدع
استحضر الشداعر ش فدية عمدر بدن ال ّ
طداب ّ

الد ّدزمن ،فبعددد العهدددة العمريددة التددي ضددمن

فلسدطين فدي هدذا

األمددن واألمددان لكددل مددن يسددكن هددذه األرض أصددبح شددبح

القتل ُيطارد الجميع ،وهذا مدا تعكسده مفدردا

إ القتدل ،الطعدن ،ال ّددم ،الجدرلإ التدي انتشدر فدي زمدن

طدداب رمددز العدالددة والقد ّدوة فددي
االحددتالل ،وقددد أغنددى الشدداعر قفدديدته بتوظيددق ش فددية عمددر بددن ال ّ
الحك ددم ،ليرس ددم مفارق ددة ب ددين زمن ددين زم ددن الق دددو اآلمن ددة ف ددي عه ددده ،وزم ددن القت ددل والرل ددم تحدد وط ددأة
أن اسددتدعاء م ددل هددذه الش فدديا
االحددتالل ،وتددرا ابتسددام أبددو شدرار ّ

هددو فددي الحقيقددة محاولددة لقدراءة

واقعنددا العربددي ،لنعددر مددن خاللدده المقارنددة بددين الماضددي والحاضددر مقدددار ال لددل الددذي أصدداب األمددة

فدي حاضدرها ومدا ُيمكدن اسدتلهامه مدن تجددارب الماضدي حلدوالً لمشداكل الحاضدر ،2كمدا يشدي توظيددق
إلدى م دل

الشع
الفعل إنادي إ متبوعة بمفردة
معلنا حاجة ّ
إجرساإ النداء العاجل الذي ُيطلقه الشاعر ً
ً
رهدور والبدروز لهدذه
هذه الش فيا القيادية البطولية ،وتحمل عبارة الشاعرإ عّلق جراحيإ معنى ال ّ
الج درال أمددام أعددين الجميددع الددذين بدداتوا ال يددأبهون إلددى آالم الشددع

الفلسددطيني فددي الوق د

الحاضددر

ويتابع ال ليلي قوله:
بداللة قول الشاعر إ ع ّذبنا شبح القتلإ ،بعكس عهد عمر بن ال طابُ ،
الخ َّ
اله ِ
اجس
ات َ
َل َّما َم َ
طابَ ،و َّصَّد َعّني َ
و ِ
البيت"
َ َ
أهل َ
اع َدني" ُ
عانقت َّ ِ
مراء.
َ ُ
الدَر َجات َ
الح َ
القتَلى
َوأَسلِ َح َة َ
ِ
ِ
ود َعَلى َصدرِي\ َّ
الحرب
الو َ
الو َ
الو َ
حص ُ
النار\ َ
ط َن َ
الحاضر\ َ
طن ال َغائ َب\ َ
َو َ
الم ُ
الم ُزُروع َ
ط َن َ
3
السر ،الحكم ،الخصم ،الّتهمة؟
أنا ّ
دًل ل ّ
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الديني والتاري ي في شعر محمود درويش،
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طداب وعلدي بدن أبدي طالد
زاوج الشاعر في مقطوعته بين ش فية عمر بدن ال ّ
أتبداا المددذه

بمحبدة
الدذي حردي ّ

السددني والشدديعي بدرجدة كبيدرة ،فالشدداعر إال يقددق محاي ًددا أمددام الدّدنص التدداري ي ،فزاويددة
م

النرر في الش فية التاري ية م تلفة في النفو التاري ية نفسها ،بعضها ُمشدبع ب يدال شدعبي ال
طهددر
حدم فددي حضددورها األساسددي ،كمددا فددي مأسدداة الحسدين ،وبعضددها اآلخددر قددد ندراه رمد ًا
دز للنضددال وال ّ

ال ّددوري ،بينم ددا يد دراه اآلخ ددرون فتن ددة خطيد درة ف ددي مس ددار تاري ن ددا ك ددال وارج وال د ّدزن مد د الًإ ،1إذن تتق دداطع
ومناص درة الفق دراء والضددعفاء ،وعدددم ال ددو
ش فدديتا عمددر وعلددي بالشددجاعة واإلقدددام ُ
مهمددا كّلفهددم ذلددن مددن مددن ،وفددي ت فددي

مددن قددول الحددم

القفدديدة بهددذه الرمددوز التاري يددة الدينيددة المشد ّدرفة تحفيددز

السددير علددى نهد ه دؤالء األبطددال لت لدديص األمددة مددن الرددالمين ،فعمليددة التحريددر ليسد
للشددع علددى ّ
دانا أم ددال عمددر بددن ال طدداب وعلددي بددن أبددي طال د ليقددودوا
الس دهل ّإنهددا تتطّل د رجدداالً وفرسد ً
بدداألمر ّ
بسواعدهم المناضلة ورة اّلنفر والتحرير.
الش فدديا
وعنددد مقارنددة هددذه ّ

األمددة،
بعف درنا الحاضددر ّ
تتضددح صددورة الت دداذل الددذي أصدداب قددادة ّ

وتغافلهم عن االستفادة من دروو الماضي لتطبيقها في الوق

الحاضر ،وانتقل الشاعر مدن توظيدق

طبدداق فددي قولدده:
األفعددال إ مددا  ،صد ّدد ،واعدددني ،عانق د إ إلددى توظيددق الجملددة االسددمية
المرصددعة بال ّ
ّ
الددوطن الغائد د الحاض ددر ،ال ددوطن الم ددزروا المحف ددود ُليرهددر التح د ّدول ف ددي خطاب دده الش ددعري الممتل ددئ
باإليحدداءا

والرمددوز ،وليفددق الحالددة الشددعورية التددي سدديطر علددى الشدداعر عنددد كتاباتدده لأبيددا ،

إوممددا يلف د

أن الش فددية\ القندداا ،تتحد ّدد
النرددر علددى المسددتويين الد ّدداللي واللغددوي ّ

عددن حضددورها

النيددام أن
اآلنددي بضددمير المددتكّلم علددى ّأندده حضددور وجددودي مفددارق للماضدديّ ،إندده حضددور فددي دعددوة ّ
يفيقوا من نومهمإ ،2فبعد النداءا

الفرخا
و ّ

التي تتطّل

قادة وأبطاالً.

أن الدوطن وإن غداب عدن
انتقل الشداعر إلدى القضدية المركزيدة التدي ُيّلدح عليهدا فدي ك ّدل قفدائده وهدي ّ
عيون الك يرين فهو حاضر في قلوبهم وأذهانهم ،وهذا ما ُيبرزه قولده الغائد \ الحاضدر ،ومهمدا حفدد
واقتلددع المحتددل مزروعددا

وسيستمر الشع

األرض فسدديبقى ح د

الددوطن ابتًددا فددي القلددوب بددا

الجددذور فددي األرض،

الشداعر
ويحاف علدى خيراتهدا ،وهدذه هدي ال ّدرول التدي طالمدا تحّلدى بهدا ّ
يزرا أرضه ُ

النضال والجهاد.
التمسن برول ّ
في جميع قفائده وهي رول االستعالء على األلم والجرال ،و ّ

الدين األيوبي
_ صالح ّ
 .2خالد الكركي :رموز الرف
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للغدزاة
الدينإ بكل ما تحمله من بسالة وشدجاعة فدي مقاومتده ُ
استدعى علي ال ليلي إ ش فية صالل ّ

الفددليبين وتحريددر القدددو مددن بد ار ن المحتلددين ،وقددد تكد ّدرر اسددم إ صددالل الد ّددينإ تسددع مد ار فددي شددعر
علي ال ليلي فيقول:

وم َغ ِائم
ِفي َمطَل ِع َي ٍ
عد ص َال ِح ِّ
بل ومن ِ
ِمن َق ِ
الدين
َ
وب َ
َوم ِ
الن ِ
يع َّ
اس
ثل َج ِم ِ
َ
اق،
َن َ
شت ُ
اق
وَن َ
شت ُ
للُق ِ
العربِية
دس َ

والُق ُدس الم ِ
نسَّية
ُ َ

ورة
الم ُ
ذك َ
و َ

ِ
كتاب
كل ٍ
في ّ

وكتاب
ٍ
وكتاب
ٍ

1

الش فدديا
المشددر المتمّددل فددي ّ
ي دربط الشدداعر بددين ماضددي األمددة ّ

التّاري يددة التددي ترمددز إلددى القد ّدوة

رر الدراهن ،ويدرتبط الوضددع الحددالي مددع عندوان القفدديدة فبعددد رحيددل القددادة األبطددال تحد ّدول
والع ّدزة بددال ّ

النفددر والقد ّدوة فددي ظد ّدل زمددن
الفددفاء فددي الجددو إلددى غيددوم وضددباب فددي الرديددة ،فالكد ّدل يشددتاق لددزمن ّ
العذاب واآلها تح سيطرة المحتل ،وال يستذكر الشداعر فدي هدذه الش فدية إالّ أرض القددو التدي
كان

الزمن القديم زمن صالل ال ّددين األيدوبي فدي حدين باتد
عربية مذكورة في رحاب ّ

المحت ّدل تشدويه عروبتهدا فدي الوقد

منسدية ُيحداول

الحاضدر ،وقددد استحضدر الشداعر ش فدية صدالل الددين لحاجددة

نفسددية وهددي رغبتدده فددي نشددر القد ّدوة والعزيمددة فددي نفددس المتّلقددي لمواجهددة الرددرو

القدداهرة تح د

نيددر

فاألمدة التدي ور د
المحتل ،وفي تكرار الفعل إ نشتاقإ فضح للواقدع المدؤلم الدذي نعيشده اليدومّ ،
والبطولة مدن قادتهدا العرمداء األبطدال ،أمسدى قادتهدا يتنافسدون علدى جمدع ال دروا  ،متناسدين واجدبهم
مقدساتهم ،بداللة إ القدو المنسيةإ.
تجاه ّ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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المجدد

فاصال بين زمنين قبدل إصدالل
ويشكل زمن إصالل الدينإ في قفيدة علي ال ليلي إ يوم غائمإ
إ
ً
ّ
ركز بؤرة الحضدور العربدي اإلسدالمي علدى م ّدر التداريي فدي االقتدراب مدن القددو فدي
الدين وبعدهإ ،وتت ّ
حضددور القدددو عددن العددرب والمسددلمين قبددل زمندده وبعددده ،ممددا يددؤدي إلددى االشددتياق

زمندده ،د ّدم يغي د
1
للقدو العربية الربانية المنسيةإ

أن النقلددة الحركيددة المفاجئددة فددي كتابددة األسددطر الشددعرية أحددد
دن ّ
وال شد ّ

نقلددة فعليددة فددي التّلقددي وتددأ ي ار

خاصددة عنددد ربطهددا بتقنيددة المقابلددة بددين صددورتي إ القدددو العربيددة المددذكورة ،القدددو
السددامعّ ،
فددي نفددس ّ
التحسدر
أليدام الن دوة والك ارمدة ،وتُرهدر
العربية المنسيةإ تُبرز مدا يجدول فدي نفدس الشداعر
ّ
المتعطشدة ّ
ّ
علد ددى مد ددا آل د د

واالنتفا ار .

باكيد ددا علد ددى الماضد ددي الد ددذي ازدهد ددر فيد دده الفتوحد ددا
إليد دده ّ
الشد ددعوب العربيد ددة اليد ددوم ً

ويستكمل قوله:
َنّدق،

الس ِ
ور،
جم َّ
َف ُ
ينتُر َق ٌ
لب َح َ
َوِفي َحجمِ المعم َ ِ
ورِة،
الم ُ
هج َ
ورة َو َ
َ ُ
ق ِمن َخان َّ
اشورِة
الب ُ
شر ُ
الزيت ِإَلى َ
ُي ُ

الس ِ
الق ِ
الح َّ
يل َّ
ِمن َل ِ
قائين،
العَّتالِين َّ
طانين َّ
طا ِبين َّ

يف ص َال ِح ِّ
ِإلى س ِ
الدين
َ
َ
ُن ِ
لقي َح َجاار
الص ِ
مت
ِفي َد ِائَرِة َّ
مع
الد ِ
وِفي دائرة ّ

ط ِ
ين
َوِفي َد ِائَرِة ال ِّ
وي ِو ِ
َلب ِ
اب
غل في األ َ
َُ ُ
َف َتأ ُخ ُذه ُثّل ٌة ج ٍ ِ
الب ِ
اب
ُ
ند في َ
ُ
سحُق ُه،
َوَت َ

سحُق ُه،
َت َ
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تسحقه

1

وي ب دره ّأندده ال مجددال
جدداء توظيددق ش فددية صددالل الدددين فددي هددذه المقطوعددة ُلينيددر طريددم القددارئ ُ

للمفاوضا

النضال في كل ربدوا الدوطن ،وهدذا مدا ُيبدرزه الفعدل
والحلول السلمية ،ال ّبد من المقاومة و ّ

تؤكدد ضدرورة
ندقإ بكل ما يحمله مدن داللدة القدوة واإلرادة والحركدة ،إضدافة إلدى صديغة الجمدع التدي ّ
إ ّ

تحرا جميع أبناء الوطن بال است ناء ،وقد ركز الشاعر عدسته علدى مديندة القددو ،ليتح ّدد
ّ

عدن ك ّدل

النفوو الحنين إلى أركان مديندة القددو
زاوية وركن فيها ،فاستحضار األماكن في المقطوعة ّ
يبث في ّ

السدديال فددي كددل
ردداهرة إخددان الزي د  ،سددوق الق ّ
وزواياهددا ال ّ
طددانينإ التددي كان د عددامرة تع د ّ بددالزائرين و ّ
وق د  ،فددي حددين أصددبح اليددوم مهجددورة ال يسددتطيع أصددحابها فددي معرددم األوقددا الوصددول إليهددا،
إونددرا اسددتدعاء الش فددية قددد جدداء متماشد ًديا مددع حددال أع دراب اليددوم ،مددن خددالل عدددم وحدددة الهددد
لدديهم ،فهدم مشدتتون ،كدل مدنهم يددور وراء مطامحده بدال هدد واضدح ،وبالتدالي سديرّلون سدائرين فدي
تؤدي بهم في نهاية المطا
دوامة غير
مستقرةّ ....
ّ
ّ
إ المعمددورة ،المهجددورةإ قسددوة األيددام التددي يعيشددها الشددع

إلى القتل بال هوادةإ ،2كما يعكدس الطبداق بدين

المغتددرب داخددل الددوطن وخارجدده ،كمددا تُرهددر
ُ
القوة الذي كان زمن صالل الدين ،وقد جداء هدذا
المّلحة إلى ضرورة العودة إلى زمن السيق و ّ
الحاجة ُ
باألمة العربية فهم ِّنيام صامتون ال يشعرون بك ّدل مدا يددور حدولهم
التوظيق إلظهار العار الذي لحم ّ
المتقاعس ددين بأمج دداد الماض ددي
م ددن ّ
ذل ومهان ددة ،فج دداء استحض ددار إ الس دديق وص ددالل ال دددينإ لت ددذكير ُ
يعد بحاجدة إالّ إلدى أصدحاب العقدول
الفم  ،ولم ُ
بعكس اليوم الذي لم ُ
يعد ينتشر فيه سوا الحزن و ّ
الواعيددة التددي تكشددق أكاذيد

النفددر المرتق د
ّ

وخددداا المحتد ّدل ،وفددي تكدرار الفعددل تسددحقهي ددال

در تبشددير برهددور
مد ّ ا

الددذي ي درتبط بالسدديق والعقددل ال دواعي الددذي ينتب ده لكددل مددا يدددور حولدده ،وفددي ارتبدداط

النضددال
الس ديق والحجددرإ مددع ش فددية إ صددالل الدددينإ والفعددل إتسددحمإ تأكيددد علددى قداسددة الكفددال و ّ
إ ّ
الفدامدة ،ولكدن شدتّان بدين مدن يدرف ال ضدوا واالستسدالم ،وبدين
مت ّ ًذا مدينة القدو م االً للمديندة ّ
من يبيع ضميره مقابل المال والشهوا .

كما عكس استحضار أحياء القدو وحاراتهدا الد ّذكريا

الشداعر التدي ذكرهدا دفعدة
المتتابعدة فدي نفدس ّ

لكل أنواا الرلم واالضطهاد الذي ُيمدارو ض ّدد الشدع
الدفعا
ّ
واحدة لتتناس مع ّ
الشعورية ّ
الرافضة ّ
التدرج في كتابة الفعل تسدتحقه الت ّددرج فدي طدرق تحريدر األرض ،أولهدا
ومقدساته ،ويعكس ّ
الفلسطيني ّ
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.2

حاتم المبحول :التنا

في ديوان ألجلن غزة،

146
168

152

القوة فدي المعركدة مدع هدذا العددو
الوعي العقلي والتيق لكل ما يحفل على األرض ،انيها :است دام ّ
أي حم من الحقوق.
الماكر ،ال ها :ال ّبا على المبادئ وعدم التنازل عن ّ

القسام
_ ّ
عز الدين ّ

الشددعراء الفلسددطينيين مددن عربيددة وإسددالمية
أن تعدّددد اإلشددا ار التّاري يددة لدددا ّ
يدرا إبدراهيم نمددر موسددى ّ
الشددعرية والرديددا اإلبداعيددة وعدددم االنغددالق
ومعاص درة يد ّددل علددى مدددا اتّسدداا الحدقددة ّ
وعالميددة ماضددية ُ

علدى الد ّذا

حيددة عددن واقعهددم،
الفرديددة ،واسددتكناه األبعدداد اإلنسددانية ّ
الشداملة ،وتوظيفهددا إلضددفاء صددورة ّ

مفددورين حيدداة شددع
جعلهددم ُيعيدددون تشددكيل الددوطن الددذي اتّ ددذ صددورة م اليددةّ ،

الحيدداة اإلنسددانية المألوفددة فددي ظد ّدل نكبددة تضددغط علددى عف د

محددروم مددن شددروط

ددل علددى وحشددية االحددتالل
القل د  ،وتد ّ

وإرهابه الذي استم أر الولوا فدي ال ّددم الفلسدطيني وتزويدر تاري ده ،لك ّدن الفلسدطيني مدا زال يحمدل عد ء
باالس ددتنكار األج ددو

ال د دالي م ددن الفع ددل

ال د ّددفاا ع ددن األ ّم ددة و دول الف ددم العرب دديي الت ددي اكتفد د
ّ
1
القسددام فددي قفدديدته إ طددر
اإلنسدداني أو الحضدداري  ،وقددد اتكددأ ال ليلددي علددى ش فددية عددز الدددين ّ
قائال:
اللسانإ ً

ِ ِ
ِ ِ
ين التي
ونادت َيا فَلسطين التي َكاَنت فلسط َ
أَقمار ِعَّز ِّ
الدين
ََ
ِفي ُل ِ
الجبين
عب َ

ِ
المدى
َوفي َ
2
ات الم َال ِ
يين.
َعَر ٌب ِب َال َعَر ٍب و َ
أشت ُ َ
األمة وما فيه من ضدعق وهدوان باستحضدار ش فدية ارتدبط اسدمها بالشدهامة
عبر ّ
ّ
الشاعر عن واقع ّ

النضددال والشددهادة،
القسددام الددذي اختددار طريددم ّ
والتعددالي علددى مّلددذا الدددنيا وهددي ش فددية عد ّدز الد ّددين ّ
دس الجواس دديس
الريد د أح د ّ
القس ددام إل ددى ّ
وف ددي ه ددذا الس ددياق يق ددول رج دداء النق دداي :ح ددين انتقلد د جماع ددة ّ

السدلطا
المكّلفون بمراقبتهم ّأنهم غائبون ،فازداد قلم ّ

المحتّلدة ونشدط

فدي البحدث عدنهم ،وفدي عدامإ

لقس ددام بج دداويش يه ددودي وش ددرطي عرب ددي ،فقتلد دوا الج دداويش وتركد دوا
1935إ التق ددى نف ددر م ددن جماع ددة ا ّ
طددوق علددى
حيددا وقددد أخبددر الشددرطي بمددا رأا ،لكد ّدن القد ّدوا البريطانيددة اسددتطاع أن تُحكددم ال ّ
الشددرطي ّ
الداللة،
 .1انرر :تضاريس اللغة و ّ

116_115

2
الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ
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يفكدروا فدي التسدّلل أو الهدرب بدل
القسام الذين قاوموا مقاومدة باسدلة وكدانوا فدي و ٍاد عميدم ،فلدم ّ
جماعة ّ
إن هدذا
القسام حين ُ
طلد منده االستسدالم أجداب ّأنندا لدن نستسدلمّ ،
في المقاومة واالستشهاد ،لذلن ّ
فإن ّ
جهاد في سبيل هللا والدوطن ،والتفد

1
الشدعرية
الشداعر لوحتده ّ
إلدى زمالئده وقدال :إ موتدوا شدهداءإ  ،بددأ ّ

النرر وأخدذ العبدرة مدن
النداء هو ّ
موج ًها ال طاب إلى جميع أبناء الوطن ،وداللة فعل ّ
بالفعل إ ناد إ ّ
فدديا
ّ
الش ّ

التددي شد ّدرف

أرض فلسددطين بدددمائها ،وكان د

كاألقمددار المضدديئة فددي سددمائها بددالرغم مددن

سببها االحتالل.
الرلمة التي ّ

مكتوبدا علدى جبينده كمدا
وكان هذا االستحضدار بم ابدة شدحذ لعزيمدة الفلسدطيني ليكدون اسدم فلسدطين
ً

الشدهادة والك ارمدة علدى العديش فدي
كان
القسام ورفاقه من قبل الذين اختداروا طريدم ّ
ً
مكتوبا على جبين ّ
الشاعر أراد أن يقول ألبناء الدوطن اصدمدوا وسديروا علدى دروب المقاومدة والتحريدر
وكأن ّ
ذل وخنواّ ،
ّ
خاصدة فدي وقدتكم الحاضدر الدذي فقدد فيده العدرب عدروبتهم
كما صمد وسار عليهدا عدز ال ّددين ورفاقدهّ ،
داكنا لح ددال المالي ددين المش د ّدردين خ ددارج وط ددنهم ،والمالي ددين
حركد دوا س د ً
وت ّلد دوا ع ددن ق دديم ع ددروبتهم ،ول ددم ُي ّ

المحاصد درين المعد د ّذبين عل ددى تد دراب بالده ددم ،إوق ددد ج دداء ه ددذا التوظي ددق ل دديعكس ض دديم الش دداعر ،وه د ّدز

المتلقددي ليفيددم  ،وينرددر عددن ك د لمددا هددو جد ٍ
دأنهم
دار ويلددوم
المقف درين فددي حددم القضددية الفلسددطينية بد ّ
ّ
ور دوا للشددعوب آهددا وأوجدداا مسددتمرةإ ،2وبالتددالي يرتقددي
رغددم إر هددم تدداريي جدددير بدداالعتزاز ،إالّ أنهددم ّ
وتغييدر الواقدع إلدى األفضدل ،وفدي هدذا تجسديد لرديدة

بالمتّلقي إلى عنفر ُمسداهم فدي صدنع األحددا
ضد األعداء.
الشاعر في ضرورة استمرار ال ورة والمقاومة ّ

الشدداعر صددورة بطددش االحددتالل التددي لددم يسددلم أحددد منهددا حتددى الردسدداء
وفددي قفدديدة أخددرا يرسددم ّ

فيقول:

الدَب َاب ِة و َّ
ِفي َح ِ
رب َّ
الط ِائرِة ال َغّالَبة
الش ِادي
الح َجر ّ
َو َ
حت ُف َؤ ِادي
َت َ
ق ُف َؤ ِادي
َفو َ
ِ
لء ُف َؤ َادي
م َ
ِمن ِعِّز ِّ
الق َّسام ِإلى ي ِ
الد ِ
اسر َعَرَفات
ين َ
َ
 .1رجاء النقاي :محمود درويش شاعر األرض المحتلة ،دار الهالل ،مفر ،ط،1971 ،2
 .2حاتم المبحول :التنا
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َي َّ
نزفَ ،ي ِ
نزفَ ،ي ِ
خض ّل َوَي ِ
نزف
ف
أَو َي ُ
صد َ
1

العاَلم
فر َك أُ ُذ َن َ
أَن َت ُ
القسددام ورئدديس منرمددة التحريددر الفلسددطينية ياسددر عرفددا تعكسددان
بدايددة ش فددية الشددهيد عد ّدز الد ّددين ّ
طر بفددمودها وتضددحياتها أبهددى صددور
الش فدديا البطوليددة س د ّ
صددورة القائدددين المنددافحين ،فهددذه ّ
االحتالل وطائراته التي يتحامى بها من الشع

الفلسطيني الدذي ال يمتلدن سدوا

دبابا
ّ
النضال أمام ّ
الحجارة واإلرادة القوية على االنتفار واسترجاا الحقوق ،إفدنجح التوظيدق فدي إبدراز رديتده المتفائلدة،
نفدده الجديددد الفاعليددة والتددأ ير والطاقددة مددن الماضددي،
وجهددا لوجدده أمددام العدددو ،ليكس د
فددي الوقددو
ً
ّ
وخلم واقع جديد ،يلدول فدي أفدم التعدالي علدى الجدرال ،والجندول للتوحددإ ،2وفدي تكدرار مفدردة إ فدؤاديإ
وتمددأ أركاندده ،وقددد جدداء توظيددق الش فدديا

أن محبددة الددوطن ارس د ة فددي القل د
ددال مد ّا
در تأكيددد ّ
إيجابيا متناسًقا مع األحددا علدى أرض الواقدع ،ليحمدل رمزيدة الف در والع ّدزة بهدذه الش فديا
توظيفا
ً
ً
درسدا لدن ينسداه،
التي استطاع ببسالتها وبالرغم من دمائها التي نزفد علدى األرض أن ُتلّقدن العدالم ً
ددو بضددرورة اتّبدداا نه د المقاومددة والسددير علددى
ارسد ًدما فددي نفددس المتّلقددي طريددم التحد ّ
درر مددن تس دّلط العد ّ
يتوح ددد فيهددا البط ددل والشددع
طريددم األبط ددال ،إوهددذه ميد دزة جديدددة وتط د ّدور ف ددي حركددة فع ددل المقاومددةّ ،

ذل
ممدا يرسدق فيده مدن ّ
معا ،ليمتلكوا بع ًددا حضدارًيا أو ً
المرلوم ً
كونيدا ،يطمدح إلدى ت لديص اإلنسدانّ ،
3
وظلم وقيود ونفي وتشريدإ  ،وقد جاء تكرار الفعل إ ينز إ ليبرز قسوة المشداهد علدى أرض فلسدطين،
فدماء الشهداء ما زال تنز وتروي بطهارتها تراب الوطن ،كما يرمدز توظيدق الفعدل إ ي ض ّدلإ إلدى
األمدل فددي صددنع مسددتقبل ُمشددرق أك ددر مددن الماضدي ،وأ بد التوظيددق فاعليتدده عندددما عددز الشدداعر
دتذكر بطدوال
الحكدام الضدعفاء ُمس ًا
عن استحضار ش ف ّديا
ّ
فال أريجها بين حنايا الوطن.

الزكيدة التدي
ّ
الشدهداء األوفيداء ودمداءهم ّ

غسان كنفاني
ّ

ظهددر ش فددية غسددان كنفدداني فددي أك ددر مددن قفدديدة مددن قفددائد علددي ال ليلددي ،حيددث تددرا الباح ددة
فإنده ال ب ّدد أن يكدون هنداا شديء
آخدر ّ

يوجه الشاعر رسالة إلى شاعر\ أدي
ميسر خال ّأنه عندما ّ
ّ
يجمع بينهما ،قد يكدون الردرو العامدة ،أو التجدارب الشدعرية ،أو الدردا واألحدالم ،وقدد يكدون األمدر
مح

إعجاب ،4ويتم ل ذلن في قوله:

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2حاتم المبحول :التنا

في ديوان ألجلن غزة ،

189
174

 .3إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،

322

 .4انرر ميسر خال  :مراهر اإلبداا في شعر وليد سيق ،رسالة ماجستير،
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310

َكان " َغ َّسان َكَن َف ِاني" ي ِ
مطر
َ
ُ

ان َ"ب ِ
اجس أَبو عطوان" َيد ُخل
َك َ
1
ق ِ
َكان ِ
الج َد ِار ِث َما ار
"جيفا ار ّ
رسم َفو َ
غزة" َي ُ
ِّ
غسددان كنفدداني جدرائم المحتد ّدل وهددو طفددل صددغير ،فقددد ُشد ّدرد مددن وطندده إلددى م ّيمددا الالجئددين،
شددهد ّ
النقدداب عددن ج درائم المحتد ّدل الددذي كددان يددبطش ويقتددل دون
وعكس د كتاباتدده الواقددع المعدديش ،وكشددف ّ
إإن قض ددية الم ددو ليسد د
رحم ددة أو ش ددفقة ،فه ددو القائ ددل ّ

عل ددى اإلط ددالق قض ددية الميد د  ،إنه ددا قض ددية

البدداقينإ ،2لددذلن يفددق ال ليلددي كتابددا

التلد ّدو
غسددان كنفدداني بددالمطر الددذي ُي ّ
ويزيددل ّ
طهددر األرض ُ

لكن المقاومة ال تكتفي بالكتابة فحس
ّ

والحديث ،لذلن ربط ال ليلدي بدين كنفداني وبداجس أبدو عطدوان

فإنمدا
عن عائلة فلسدطينية ّ

السياق يقول كنفاني في إحدا مقابالته :إ أنا عندما أكت
عنها ،وفي هذا ّ
أكت في الواقع عن تجربة إنسانية ،وال توجد مأساة في العالم غيدر متمّلدة فدي المأسداة الفلسدطينيةإ،3
أح ددد ش ف دديا

المقاوم ددة ال ددذي رفد د

تس ددليم نفس دده والتجد دأ إل ددى الجب ددل ،وش ددارا ف ددي ع د ّددة عملي ددا

ددو يقضدي علدى
تم اغتياله على أيدي الم داب ار اإلسدرائيلية  ،وفدي هدذا تأكيدد ّ
أن الع ّ
عسكرية إلى أن ّ
دالنفس أو القلددم ،كمددا استحضددر ال ليلددي الشددهيد محمددد األسددود
جميددع طددرق المقاومددة س دواء أكان د بد ّ

وتمك ددن بقدرت دده أن يلعد د
إجيف ددا ار غد دزةإ ال ددذي تع د ّدرض للمط دداردة م ددن ِّقب ددل االح ددتاللّ ،

ططا
التفدي لم ّ
ّ
االحتالل.

العدو التي استهدف
ّ

وتشددترا الش فدديا

يادي ددا ف ددي
ًا
دور ر ً

تهجير السكان من خالل تنريمه مسدي ار ومرداه ار ض ّدد

الشددع  ،وفددي
التددي و ّ
النضددال الدددائم لنشددر الددوعي بددين أبندداء ّ
ظفهددا ّ
الشدداعر فددي ّ

الفددمود ،حي ددث ال
اختيددار ّ
الشدداعر ال ددة رمددوز مددن رمددوز المقاوم ددة لضددرورة التأكيددد علددى ضددرورة ّ
ِّ
ف وأنفسددهم ،ليفددبح الدّدنص أك ددر فعاليددة وتددأ ي اًر فددي نفددس المتلّقددي ،وفددي تك درار
ُمسدداعد للشددع سددوا ّ
الفعددل إ كددانإ ددال

أن الوق د
مد ّ ا
در تأكيددد علددى ّ

الش فدديا
الحاضددر مددا زال يحتدداج إلددى م ددل هددذه ّ

النضال.
وكاّفة أشكال ّ

1
الناجزة ،ج،1
 .علي ال ليلي :األعمال الشعرية ّ

 .2محمد أبو النفر :دراسا

97

في أدب غسان كنفاني،

45

3
مرة مع الشهيد غسان كنفاني ،شؤون فلسطينية ،ج،1974 ،35
غسان كنفاني :حديث ُينشر ألول ّ
ّ .
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الشخصيات التاريخية األجنبية

لددم ينغلددم علددي ال ليلددي علددى ذاتدده فددي استحضددار الش فدديا

التاري يددة  ،بددل انفددتح علددى التّ د ار

الشددعرية ،وتُعد ّدد هددذه الش فدديا
التدداري ي العددالمي وو ّ
ظددق ش فددياته بمددا يتندداغم ورسددالته ّ

در
عنفد ًا

الشداعر إلدى توظيفهدا فدي صدورة جديددة ال تُما دل الواقدع
ًّ
مهما من عناصر إعادة التّداريي القدديم ،فعمدد ّ

طياتهددا عددن ِّنقدداط تُشددابه أو اخددتال
الحاضددر فددي ُمحاولددة مندده لق دراءة أوراق الماضددي ،والبحددث بددين ّ
لرسم مفارقة بين زمنين م تلفين.

ليعبدر مدن خاللهدا عدن رديداه
األجنبية ّ

الش فيا
الشعراء بعدد من ّ
اهتم علي ال ليلي كغيره من ّ
وقد ّ
ألن تلن الش فديا كمدا وصدفها محمدد مفتدال تحمدل تدداعيا
المعاصرة ،وهذا ليس باألمر اليسير؛ ّ
معقد ّددة تربطهددا بقفددص تاري يددة ،وتُشددير فددي بع د

الزمان والمكان.
متباعدة في ّ

األحيددان إلددى أبطددال وأمدداكن تننمددي إلددى قافددا

1

جدول رقم " "10يبين توظيف الشخصيات األجنبية وعددها وآلية توظيفها في شعر علي الخليلي:
 .1انرر :تحليل ال طاب الشعري،

65
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خريف الصفات
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يتسدم مدع
_ لم ينغلم علي ال ليلي على ذاتده ،بدل انفدتح علدى العديدد مدن الش فديا األجنبيدة بمدا ّ
تجاربه الشدعرية والنفسدية ،حيدث اتكدأ علدى إ عشدرينإ ش فدية مدن الش فديا األجنبيدة فدي دواوينده
الشعرية.
ّ
_ حدداز ديدوان إ وحدددا ددم تددزدحم الحديقددةإ علددى أعلددى عدددد مددن توظيددق الش فدديا
الشدداعر مددن خاللهددا كددل مددا يدددور فددي خلجددا
عشددرإ تك درًارا؛ ليكشددق ّ

التمرد على الواقع الحالي ،وتغييره إلى واقع أفضل.
ضرورة ّ

األجنبيددةإ ال ددة

دائمددا علددى
نفسدده التددي تفد ّدر ً

_ لددم تنددل دواويددن إجدليددة الددوطنإ و إ نددابلس تمضددي إلددى البحددرإ تكددوين للددوردةإ والضددحن مددن رجددوم

الدمامةإ وإ شرفا

ديبا مدن توظيدق الش فديا
الكالمإ نف ً

األجنبيدة ،وربمدا يعدود ذلدن إلدى محدوديدة

قافة الشاعر بهذه الش فيا  ،وتركيزه األكبر على استحضار الش فديا

العربيدة ،ومدن أبدرز هدذه

الش فيا :
_ نابليون بونابرت
ليجسدد مدن خدالل هدذه المديندة
اتكأ الشداعر علدى ش فدية ندابليون فدي قفديدته الموسدومة بإ ّ
عكداإّ ،
فإندده ال قيمددة لهددا أمددام صددمود المدددن
أن جيددوي االحددتالل مهمددا بلغ د قوتهددا وجبروتهدداّ ،
رديتدده فددي ّ

أن اسم المديندة عكدا الدذي جداء عنو ًاندا للقفديدة
وإصرارها على المقاومة ،ويرا الباحث حاتم المبحول ّ

التمسن باألرض الطيبة ،وإن جال
قد حمل عالما التحدي والعناد ،و ّ
من م قيها ...إالّ أنها ال ّبد أن تتعالى على الجرال 1فيقول:

أَمس ،وَقفت عَلى َش ِ
اط ِئ َع َّكا
َ ُ َ
ِ
بض َت ُه
ابرتَ ،ي َض ُع َق َ
َك َ
ان َنا ِب ُليون األَول ،ابن َكارُلو َولِبتشَيا ُبوَن َ
ِ
رت ِج َفةَ ،تحت َذ ِ
الح ِ
قن ِه المَّدَبَبة َ ِ
يعة
الم َ
َ
َسوار ال َمن َ
صون َواأل َ
ام ُ ُ
أم َ
الواجفةَ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
سيةَ ،يا َع َّكاَ ،يا
ود َّ
عب ُ
األمة ال َفرِن َ
العام ُ ،1799ث َّم َيبكيُ ،هو َم ُ
في َ
َع َّكا

2
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عليهدا ال طدوب ،وندزل ال ّددمع

-

-

تحمددل ش فددية نددابليون عد ّددة دالال

رمزيددة فددي األذهددان ،فهددو القائددد الددذي ال ُيقهددر علددى حد ّدد قددول

الشدداعر ،غددز فرنسددا فددي عهددده الك يددر مددن الد ّددول ،واستسددلم

عكددا التددي
لدده أكبددر المدددن ،إالّ مدينددة ّ

يومدا ،إالّ ّأنهدا وقفد
استعفى عليه فتحهدا بدالرغم مدن ّأنده حاصدرها بدأقوا المددافع مدا ُيقدارب أربعدين ً
شددام ة بحفددونها المنيعددة وأس دوارها العاليددة أمددام قوتدده العسددكرية ،بداللددة قولدده :إ د ّدم يبكدديإ،إ فحمددل
االستدعاء في طياته ال فية رسالة تجمع بين الترهي

والترغي  ،مدن هدذا الشدع

المحاصدر ،فالحدال

أسا على عق إ.1
لن يبقى كما هو عليه،
وحتما ستنقل المعادلة ر ً
ً
دل علددى قد ّدوة نددابليون إ
وقددد وازن الشدداعر فددي هددذه المقطوعددة بددين نددوعين مددن المفددردا ّ ،أولهددا مددا ّ
عكدا وأهلهدا فدي قولدهإ الحفدون ،األسدوار
يضع قبضته ،تح ذقنه المدببدةإ ،و انيهدا مدا يبدرز صدمود ّ
المنيع ددةإ وق ددد ّأر الش دداعر ه ددذه المقطوع ددة باستحض ددار ت دداريي ع ددام إ1799إ ال ددذي ه ددزم في دده الج دديش
الع ماني الجيوي الفرنسية فعاد

خائبة إلى بالدها.

والمدددافع،

حاصددر بالد ّددبابا
وفددي هددذه المقطوعددة يرسددم الشدداعر صددورتين ّ
حسدديتين :إحددداهما مدينددة تُ َ
دث رول الق ّدوة والعزيمدة فدي
الغزاة ،وتهد هدذه الفدورة إلدى ب ّ
واألخرا صورة شع ُيقاوم ويفمد أمام ُ

النفوو ،للوصول إلى حقيقدة مفادهدا ّأنده مهمدا بلغد

إرادة الش ددع

والتغّلد د

فإنهدا لدن تسدتطيع مجابهدة
العسدكرية ّ

ق ّدوة اآلال

كأن دده م ددؤر ي ددروي ألحف دداده ت دداريي بالده ددم بالتفف دديل
علي دده ،ويره ددر الش دداعر ّ

والتسلس ددل الزمن دديإ م ددا ح ددد

م ددع ش ف ددية ن ددابليون الت ددي طالم ددا ص ددال

وجالد د

ف ددي معر ددم ال ددبالد

شر هزيمة بإرادة وصدمود أهدل
العربية ،حيث تح ّ
طم غرورها وجبروتها على عتبا أسوار ّ
عكاُ ،
وهزم ّ
الجزارإ .2فكما رجع نابليون وجنوده إلدى فرنسدا يج ّدرون ذيدول الهزيمدة وال يبدة،إ
ّ
عكا بقيادة أحمد باشا ّ
والشدداعر ال ُيريددد أن ُيعيددد الزمددان فهددذا أمددر مسددتحيل ،بددل يسددتعيد ذكريددا

المكددان وش فددياته ،لكددي

3
الرحيدل بعدد هزيمتده أمدام المقاومدة
ي لقه من جديد لمعالجة المكان الحاضرإ  ،ف ّ
دإن مفدير االحدتالل ّ

دداء لجميددع المدددن الفلسددطينية أن تقتدددي بفددمود هددذه
الفلسددطينية ،ويحمددل نددداء الشدداعر لمدينددة ّ
عكددا ند ً
الشع .
المدينة وأهلها؛ ُليعيد التّاريي
المشر نفسه من جديد بفضل هللا وصمود ّ
ّ

_ جان دارك
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استلهم الشاعر من التاريي األجنبي ش فية ال ائرة الفرنسية إ جدان داراإ التدي قداد

ال دورة الفرنسدية

ط بينهددا وبددين ش فددية المناضددلة الجزائريددة إجميلددة بددو حيددردإ فيقددول فددي سددياق
ضد ّدد البريطددانيين ،ورَبد َ
حدي ه عن الطفلة الشهيدة ب ينة حجو:

وحتى أنه َلم يجرؤ أَحٌد عَلى ِ
َّ
اعتَب ِارها ِمثل َج ِميَلة ُبو ِحيرد
َ َ
ُ َ

أَو َجان َدارك،
أَو َش ِادَية أَبو َغ َازَلة،
َف ِهي َص ِغ َيرٌة ِجَّداِ ،جَّدا،
َكيف أَصابها الج ِّ
ِ
َجسام
ندي؟ َهَّد ٌ
َ َ ََ ُ
اف َجِّيدُ ،يص ُ
يب األ َ
ِ 1
الن ِحيَل َةَّ ،
الص ِغ َيرَةَّ ،
الط ِرّي َةِ ،بِّد ِّقة ُم َتَناهي ٍة
َّ
عمددد الشدداعر إلددى انتقدداء الكلمددا

المددؤّرة التددي تعكددس رغبتدده فددي فضددح ج درائم العدددو الغاشددم ،وإلقدداء

لفدغار ،ويفدق
اللوم والعتد علدى كدل مدن يتجاهدل جرائمده ّ
فيؤكدد قضدية هامدة وهدي قتدل األطفدال ا ّ
الطريددةإ ويربطهددا بتوظيددق
الشدداعر أجسددامهم ّبدقددة مددن خددالل اختيددار مفددردا إ الفددغيرة ،النحيلددةّ ،

ددو بددين صددفو
صدديغة المبالغددة إ هد ّددا إ ليفددق المجددازر التددي ُيوقعهددا هددذا العد ّ

الفددغار،
األطفددال ّ

ومنهم الشهيدة إ شادية أبو غزالة ،وب ينة حجوإ وغيرهم الك ير من األطفدال ،لدذلن استحضدر الشداعر

ش فد دديتي إجد ددان دارا ،جميلد ددة بد ددو حيد ددردإ فد ددي رسد ددالة ألصد ددحاب الضد ددمير الحد ددي بضد ددرورة ال ّد ددورة
ّ
فجدر الشداعر بش فدياته
الحرية ،ورفع راية
النضال ّ
التحدي و ّ
ّ
ضد قتلة األطفدال ،إوقدد ّ
للحفول على ّ
طاقددا

الددنص واسددتغّلها ل دمددة تجربتدده المعاصدرة ،فلددم يغلبدده اإلحبدداط مددن تغييددر هددذا الواقددع المددؤلم،
الش فديا

مستبشر بتحرير البالد من دنس االحدتالل ،حيدث ّأد
ًا

النص ،وخدمة ال طاب الشعري ،متالئمة مع واقع الشع

المسدتدعاة دورهدا فدي إنتداج داللدة

الفلسطينيإ.2

يقدم رديته ويبدث رسدالته فدي ضدرورة التف ّددي والجهداد إليقدا
وكأن ّ
الشاعر ّ
ّ

من خالل استلهام ش فيا
الش فديا
الش فيا

الغدزاة ورفضد
ُ

عربية وأجنبية قاوم

بطدش االحدتالل وذلدن

العبوديدة والتبعيدة ،كمدا ترمدز هدذه

ٍ
تؤكدد هددذه
وحريتده للوصدول إليهدا ،كمدا ّ
إلدى ّ
أن الحريدة مهرهدا غدال تكّلدق اإلنسددان حياتده ّ

أن المقاومة لم تقتفر على الشع
ّ

رفددر بحريتهددا ،إهكددذا اسددتطاع
عربيددة وأجنبيددة لل ّ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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إنتدداج الداللددة الكّليددة ال ّفيددة والمتجّليددة فددي جسددد الدّدنص ،حيددث عقددد الشدداعر مشددابهة فددي حجددم الد ّددمار
وقس ددوة االح ددتالل ،وفق ددد ال ددوطن والحن ددين إلي دده بعب ددا ار تزخ ددر بالحيوي ددة والش دداعرية ،ونش دددان الم ددال

1
درواد ال دو ار
اإلنساني وقديم ال يدر والحدمإ  ،إضدافة إلدى تطعديم القفديدة ببعدد قدافي ُيع ّدر المتّلقدي ب ّ
رموز تاري ية يهد الشاعر إلى تعريد القدارئ بهدا لمجابهدة هدؤالء الردالمين
العالمية الذين أصبحوا ًا

الجبن دداء ال ددذين ال يمتلك ددون س ددوا اآلال

العس ددكرية لقت ددل الف ددغار ،ويف ددق االمت ددداد الف ددوتي ب ددين

الغفدة التدي تقدق فدي حلدم الشداعر مدن تكدرار مشداهد
مفردا إصغيرة ،طرّية  ،متناهيدة ،النحيلدةإّ ،
دررة التددي تُ دراق دون ّتوقددق ،إفاستحضددار التّدداريي واسددتلهام معطياتدده الدالليددة فددي الد ّدنص
الد ّددماء المتكد ّ

الزمنية حيدث ينسدك
تمازجا وي لم
الشعريُ ،ينت
ً
تداخال بين الحركة ّ
ً

الماضدي بك ّدل إشداراته وأحدا ده

اكبدا تاري يداً يدومئ الحاضدر إلدى
بكل مالده مدن ط ازجدة اللحردة الحاضدرة ،فيمدا ُيشدبه تو ً
على الحاضر ّ

الماضيإ.2

_ موسوليني
إالفاشية اسم عام ُيطلم على األيدولوجيا

والحركا

متطرًفدا وتجدنح إلدى
السياسية التي تت دذ مو ًقفدا
ّ

3
ظددق الشدداعر دور
التس دّلط والعسددكرة ،ويعد ّدد موسددوليني القائددد الددزعيم لهددذه الحركددة
المتطرفددةإ  ،وقددد و ّ
ّ

دم أبن دداء الش ددع
موس ددوليني أكب ددر رم ددوز الرل ددم والطغي ددان ليد دربط بين دده وب ددين م ددا يقترف دده المحت د ّدل بح د ّ

الفلسطيني فيقول:

الس َفاحو َن ،ال َف ِ
اشّيون
َّ ُ
ال
َيص َ
ط ُادون األط َف َ
ط ُادون
َوَيص َ

ِِ
ِ
ِ
ِ
ال
لُي ّصَر َح من َبين ِه ُم الجنَر ُ
صر ُخ
َوَي ُ

ِ ِ
فال
ينيا ِط ا
وم ،أ ُ
َكلت فلسط ا
َ
الي َ
لت
َكلت ،أ َ
َك ُ
الي َوَم أ ُ
َو َ
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َنتم َب َع ُدَ ،نَب ِاتّيو َن.
َف َهل أ ُ

1

ألن جرائمهددا أك ددر شددهرة مددن اسددم
ابتدددأ ّ
الضددوء علددى دور الحركددة الفاشدديةّ ،
الشدداعر مقطوعتدده بتسددليط ّ
دم األطفددال األبريدداء ،وانتقددى
مؤسسددها ،وربطهددا بأفعددال االحددتالل الوحشددية التدي ُيمارسددها االحددتالل بحد ّ
ّ

يمتفدون دمداء األطفدال ،و
بالسدفاحين الدذين
أشد الكلمدا
ّ
الشاعر ّ
ً
ّ
وقعدا علدى نفدس المتّلقدي فوصدفهم ّ
يرهددر جبددروتهم علددى العد ّدزل واألبريدداء دون ذن د  ،وكد ّدرر الشدداعر األفعددال إ يفددطادون طفد ًدال ،أكل د
دتمكن مددن
ددو الغاشددم لددم يد ّ
طفد ًدالإ؛ ُليددوحي بهددول المشددهد وبشدداعته ،وفددي هددذا داللددة رمزيددة ّ
أن هددذا العد ّ
السدداخرة مددن خددالل
الفددغار ،وي ددتم بعبارتدده ّ
إخمدداد ني دران المقاومددة ،ففد ّدرغ طاقاتدده فددي هدؤالء األطفددال ّ

نباتيدا بعدد الكدم الهائدل
توظيق االستفهام االستنكاري :هل يحم ألحد من هؤالء القتلة أن يعتبدر نفسده ً
من لحوم األطفدال التدي تغد ّذا عليهدا المحت ّدل بجرائمده الوحشدية ،إ فكدم مدن رصاصدة اخترقد صددور
ه دؤالء الفددغار ،وكددم مددن صددارو مد ّدزق أجسددادهم وشد ّدوه أشددالءهم ،وقددد أراد الشدداعر بهددذا العددرض،
التركيددز علددى لقطددا معينددة حددد فددي العددالم ،أال وهددي لقطددا الوحشددية وسددفن الدددماء ،فن دراه لع د

علددى تقانددة القطددع والمونتدداج ،مددن خددالل تعدددد اللقطددا

بحيددث يتأملهددا القددارئ ويتعددر علددى حقيقددة

فحتمدا
واحدة ،مفادها ّ
بأن الذي يقبل بالقليل من أجل راحته ،والقبول بالمسداومة علدى أرضده وشدعبهً ،
2
سيالقي نفس مفير من قبلهإ .
وتفضح هذه الفورة فاشية المحتل واضطهاده ألبنداء الشدع  ،ولعدل اسدتدعاء الش فديا

التاري يدة

في الشعر العربدي المعاصدر يرجدع إلدى إطبيعدة المرحلدة التاري يدة والحضدارية التدي عاشدتها أمتندا فدي
الحقبددة األخي درة ،وإحبدداط الك يددر مددن أحالمهددا وخيبددة أملهددا فددي الك يددر ممددا كان د
وسيطرة بع

القوا الجائرة على بع

قضيتهاإ ،3ويستكمل قوله:

مقدراتها ،والهزائم المتكررة التي حاق

صرخ،
َوَي ُ

شد جرٌاد وصر ِ
اص ُير ُم َس ِّم َم ٌة
َه ّذا َ
ََ
الح ُ َ َ
ال ِفي األ ِ
َرب َع،
َشك ٍ
َوَبَق َايا أ َ
َرض َتد ُب َعَلى أ َ
ِ
ِ
ِ
ال،
َي ُ
صر ُخ من َبين ِه ُم الجَنَر ُ
َف َلتشبع ِمن ك ِل ِفلِ ِ
سط ِ
يني..
َ
ّ
4
الس َفاحو َن ال َف ِ
اشُيون
َّ ُ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2حاتم المبحول :التنا

في ديوان ألجلن غزة ،

 .3علي عشري زايد :استدعاء الش فيا

الت ار ية،

.4علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2

370
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تأمددل فيدده ال يددر،

بهدا بدالرغم مدن عدالدة

جسد المقطوعدة مندذ بددايتها سد ّرية مدن جديش االحدتالل ،وقدد رسدم الشداعر مدن خدالل هدذه الكلمدا
تُ ّ
نذالددة االحددتالل ودناءتدده ،وتُبددرز مفددردا إ ج دراد ،ص ارصددير ،تدددب علددى األرض إاألخددالق الوضدديعة
التوظيفدا

التي يتّفق بها هذا الجيش الذي يتغ ّذا على لحوم البشدر ،فجداء
النض ددال ومناهج دده الت ددي ابتع ددد
ّ
الش ددع ح ددول ض ددرورة إش ددعال ن ددار المقاوم ددة لتعل دديم األطف ددال أس ددس ّ
الك يددرون عنهددا ،كمددا يحمددل توظيددق الفعددل األمددر إ فلتشددبعإ ُس د ط وعتدداب الشدداعر علددى أصددحاب
المناص د
بالمكاس

_ لينين
تحد ّدد

صدريحة لتشدحذ همدم

السددفال الفاشددي ،فقددد اختدداروا جمددع ال ّددروا
حركددون سد ً
الددذين ال ُي ّ
داكنا أمددام الجدديش ّ
كل يوم.
على حساب لحوم البشر ودمائهم التي يتغ ّذا عليها
المحتل ّ
ّ

إمددام عبددد الفتّددال عددن الد ّددور الددذي قددام بدده لينددين فددي توحيددد صددفو

والتل د ّذذ

الطبقددة العاملددة ،ولددم يكددن

إن تداريي ليندين مفعدم بنضدال
ويمكدن القدول ّ
هناا انتفار ل ورة أكتوبر فدي روسديا دون نضدال ليندينُ ،
1

السلطة الرأسمالية والقيام بال ّورة االقتفادية.
ُمستمي في محاولة منه للقضاء على ّ
وقد استحضر ال ليلي ش فية لينين المناضلة النتزاا حقوق الطبقة العاملة بقوله:

صم َج َّو َاًل ٍت ُمَن َّكراة
كس ُب َ
َقد َي َ
الخ ُ
انشر عَلى َّ ِ
ورَتَنا
الراية َ
و ُ َ
اء َث َ
الح َ
مر َ
إن البي ِار َ ِ
َجس َادَنا ُن ِس َجت
َّ َ َ
ق من أ َ
قيد أُنمل ٍة
لم نغترب َعن َث ارَنا َ
اريخا ُن َؤ ِس ّس ُه
رح َت ا
َتَب َ
الج ُ
ارك ُ

سرَنا!
ال َم َا
هما َ
كس ُب َ
الح ُ
َوَن َ
ط َ
ربَ ..م َ
ِ ِِ
ِ
هزم َق َض َاياَنا
ين َلم ُت َ
من َعهد لين َ
َلواَنا
ُخُيو ُ
ط َها َو َ
العزِم أ َ
اكت َست ِب َ

وك َثبانا
عدت بح ار ُ
خّفاق اة َص َ
2
لح َشَّتاَنا
الو َغى والص ِ
ان َب َ
َشَّت َ
ين َ

تبدددو الفددورة التددي رسددمها ال ليلددي لل ّددورة الفلسددطينية صددورة مشد ّدرفة ،تت دزّين بنددور التحد ّددي واإلص درار

الش ددع
المعان دداة واألل ددم اللت ددين يقب ددع تحتهمد دا الش ددع  ،فه ددذا ّ
ب ددالرغم م ددن ُ
المعركددة ،وإن خسددر فددي بع د

الج دوال

متمس د ًدكا بزم ددام أم ددور
س دديبقى ّ

الزمددان ،وقددد
سددتكون النهايددة االنتفددار
ّ
المؤكددد مهمددا طددال ّ

أحس ددن الش دداعر اختي ددار الم دددخل ال ددذي ولد د م ددن خالل دده للح ددديث ع ددن رديت دده ورس ددالته وه ددو إ ال ددورة
أن راية الدبالد ُنسدج
العمالّ ،
وكأنه أراد أن يقول للمتّلقي ّ
البلشفيةإ التي خاضها لينين وقطق مارها ّ
إن البي ددارق م ددن
الف ددمود،إ ّ
خيوطه ددا م ددن أجس دداد أبن دداء ال ددوطنّ ،
وتلوند د ب ددألوان الع ددزم وال ّب ددا عل ددى ّ

 .1إمام عبد الفتال :لينين وال ّورة الروسية ،المجلس األعلى لل قافة ،القاهرة،2003 ،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

315
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نفده علدى قافيدة الندون الجماعيدة إ
أجسادنا ُنسج خيوطها واكتس بالعزم ألوانداإ وقدد بندى الشداعر ّ
األخوة بين جميع فئا الوطن.
النحنإ التي جعل ّ
النص ً
نابضا برول الوحدة و ّ
إتكتنددز األبيددا

وتركددز علددى الرسددالة
الشددعرية بردواهر لغويددة متعددددة ،تمددنح ال طدداب األدبددي أدبيتددهّ ،

اا بطبيعددة
دق عددن اختيددار و ٍ
نفسددها ،المرتبطددة بعددروة و قددى مددع البنيددة الدالليددة لل طدداب الشددعري ،وتشد ّ

الدّددوال الشددعرية ومددا تُشددير إليدده مددن دالال  ،تُعيددد صددياغة مفددردا

اللغددة وأحدددا

التدداريي وفددم رديددا

فنيددة معاصددرإ ،1وبددارا الشدداعر فددي النهايددة االنكسددا ار والجددرول التددي تؤسددس لبندداء حيدداة بعيدددة عددن
ّ

ال ّذل ،فشتّان بدين مدن يقبدل بالفدلح واالستسدالم ،ومدن ُيناضدل ليحفدل علدى حقوقده بشدر وكبريداء،

وفددي مزاوجددة الشدداعر بددين األفعددال الماضددية والمضددارعة رفددد لقفدديدته بتجددارب سددابقة ُمشد ّدرفة لتكددون

طبقدة
اسا يضيء طريدم ال دو ار القادمدة التدي يددأمل الشداعر أن يقطدق مارهدا كمدا قطدق ليندين وال ّ
نبر ً
العاملة نتائ ورتهم.
_ بوبي ساندز
طعددام ،وقددد
استحضددر الشدداعر ش فددية شددهيد ال ّددورة اإليرلنديددة الددذي شددارا السددجناء اإلضدراب عددن ال ّ
ذيددل عندوان قفدديدته إ دائدرة وحجددر صددغيرإ بإهدددائها إلددى ارسددم حددالوة وعلددي الجعفددري شددهيدي ال ددورة
ّ
الفلس ددطينية ف ددي معتق ددل نفح ددة ف ددي تم ددوز ع ددام 1980ي ،وإل ددى ب ددوبي س دداندز ورفاق دده ش ددهداء ال ددورة

طعام ،فيقول:
طويل عن ال ّ
اإليرلندية في معتقل ميز بعد إضرابهم النضالي ال ّ

اء ُد َخان
ط ِنَية أ َّ
الو َ
ول الص ُح ُ
ف َ
َسم َ
ًَل َبأسَ ،تُق ُ
َن األ َ
و ِ
وصٌد
الباقي َب ٌ
َ َ
اب ُم َ

وصٌد
َو َ
ط ٌن ُم َ

وصٌد
َق َمٌر ُم َ
ع
ملُ ،جو ٌ
َو َح ِد ٌ
اسم ٌ
نتَ ،ر ٌ
يدَ ،
ِ
فح َة أَو ِميز
َوَد ٌم في َن َ
ِ
فحة ِميز
فحةَ /ن َ
ميز َن َ
َحَّتى َجاء َو َجاءَ ..و َجاء
رِ
اسم َح َال َوة

1
المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .إبراهيم نمر موسى :شعرية ّ
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الجع َفرِي
َعلي َ

ُبوبِي َساندز
فر ِ
نسيس ُهُيوز
َا
اكريش
يموند َم َ
ِر ُ

َسماء
َسم ٌ
َسم ٌ
اء ،أ َ
اء ،أ َ
َو أ َ

1

استدعى الشاعر ال ورة اإليرلندية من خالل ش فيا

األسرا وأشهرهم بوبي سداندز ،وقدد جداء هدذا

بأن العالم منذ قرون طويلدة حتّدى وقتندا الحاضدر فدي حالدة
االستدعاء ُلينير ّ
وي بره ّ
الدرب أمام القارئ ُ

أن تغلغدل الحاضدر بجدذوره فدي تربدة
صراا دائم بدين األقويداء والضدعفاء حيدث يدرا علدي عشدري ازيدد ّ

نوعدا مدن الشدمول والكليدة؛ إذ يجعلهدا تت طدى حددود
الماضي ال فبة المعطداء يمدنح الرديدة الشدعرية ً

الزمان والمكان ،ويتعانم في إطارها الماضي مدع الحاضدر الدذي يسدير علدى مندوال واحدد وهدو رغبدة
السجون.2
األقوا في االستيالء على خي ار األضعق ،وقمع ال ائرين والرافضين لل ّذل ّبزجهم في ّ
وهذا يعني أنه مهما اختلف

إ موصدإ ال

أسماء السجناء ودولهم ،ففور المعاناة تبقى واحدة ،وفي تكدرار مفدردة

م ار بكل ما تحمله من معاني التعذي

واإلغالق المحكم للسجون إبدراز لمددا قسدوة
ليؤكددد التحددام الفعددل
ال وريددة المعاص درة ّ

تجسددد فددي تناصدده مددع الش فدديا
حيدداة ه دؤالء األسددرا ،إوقددد ّ
ال ددوري وامتددداده مددن خددالل معادلددة تلتقددي فيهددا محدداور الش فدديا

التددي تشددترا فددي جددوهر واحددد وإن

3
طريق ددة سد دواء ف ددي س ددجن نفح ددة
رالم ددة متواص ددلة ب ددنفس ال ّ
اختل ددق ف ددي الف دديغةإ  ،فسياس ددة المحتّل ددين ال ّ

دببا فدي استشدهاده
بفلسطين أو ميز في إيرلندا ،وما ّ
تعرض لده بدوبي سداندز قبدل عقدود طويلدة وكدان س ً
هددو ورفاقدده ،هددو مددا يتعد ّدرض لدده ارسددم حددالوة وعلددي الجعفددري فددي سددجون االحددتالل بفلسددطين وغيددرهم
الك ير بداللة قول الشاعرإ أسماء وأسدماءإ كمدا تعكدس مفدردا

الشداعر إحديدد ،إسدمن  ،رمدل ،جدواإ

الفددعبة التددي يعيشددها األسددرا فددي السددجون ،فكددم أسددير مددا
رددرو
ال ّ
ّ
الدواء والعالج الالزم له ،وكم أسير تسدبب ظدرو السدجن والتعدذي لده بإعاقدة دائمدة ،وتتكامدل هدذه
ّ
بسددب

المددرض وعدددم تقددديم

الفور لترسم الفورة الكاملة للمشهد المأساوي لحياة المعتقلين داخل فلسطين وخارجها.
ّ
ويكمل الشاعر قوله:
ُ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

551 _550

 .2علي عشري زايد :عن بناء القفيدة العربية ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط، ،5
 .3يسرا حسين ،التنا

في شعر حميد سعيد،

93
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1282003

ط ٌن و ِ
احد
َو َ َ
عوِ
احد
ُجو ٌ َ

ع
ُجو ٌ
ع
ُجو ٌ

ًَل َع َار ُرُكوع
ًل ُغ َّص ُة َق ِائ ٍد
ًَل َم َوت

1

يددأتي هددذا المقطددع متوافًقددا مددع رديددة الشدداعر التددي يأمددل ب ّهددا للمتلّقددي فددي كددل وق د

وهددي الفددمود

والتحد ّددي بددالرغم مددن صددعوبة الوضددع والرددرو  ،وفددي قددول الشدداعرإ وطددن واحددد ،جددوا واحدددإ عدددم

اقتفار الوضع على الفلسطيني وحده ،بل تجاوز جميدع الحددود ليتح ّدد

الدول المرلومة.
تمس جميع ّ
ّ

المبحث الثالث

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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الشداعر عدن قضدية إنسدانية

األحداث التاريخية القديمة والحديثة

إل ددى رب ددط لحرت ددين ت دداري يتين م ددن خ ددالل استحض ددار الح ددد

يعم ددد الش دداعر ف ددي ك ي ددر م ددن األوق ددا

مرك اًز على مفاصل هامة فيه تتقاطع مع اللحرة المعاصرة ،وقدد ع ّدر أندور الشدعر التداريي
التاري ي ّ

ّأندده مجموعددة مددن األحدددا

الزمان ،واألحدا
والمكان و ّ

الناتجددة ع دن تفاعددل اإلنسددان مددع اإلنسددان
علددى مدددا ّ
الزمددان و ّ

التددي نم د

البدارزة التدي كدان لهدا دور فاعدل فدي التدأ ير علدى

التاري ية هي األحددا

ارتبطد

األمة منذ عفورها األولى إلى اآلن من معارا وحروب وأمداكن تاري يدة وش فديا
مسيرة ّ
1
أن العددودة إلددى ت د ار األمددة هددي محاولددة لدربط ماضددي العددرب
بتلددن األحدددا  ،وتؤكددد يسددرا حسددين ّ

بحاضرهم في تفاعل جدلي ُي ري الجوان
من األحدا

ما له عالقا

وإيحاءا

دير لتداريي مع ّدينّ ،إنمدا انتقدى
الفنية  ،2و لدم يقدع ال ليلدي أس ًا

تُسهم في التعبير عن الواقع الحالي.

جدول رقم " "11يبين توظيف األحداث التاريخية القديمة والحديثة ،وعددها وآلية توظيفها:
مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة األدبية

عدد

تضاريس من الذاكرة

القادسية

1

التكرار

المساحة
جزئي

.1

 .1انرر  :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني،
 .2انرر :التنا

في شعر حميد سعيد،

آلية التوظيف

المكانية

كلي

1

اًلسم
1

227

112
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اللقب

الكنية

تقنية التوظيف
القول

الدور

تآلف
1

تخالف

.2

جدلية وطن

.3

وحدك ثم تزدحم

.4

نابلس تمضي إلى

.5

تكوين للوردة

.6

انتشار على باب

الحديقة

البحر

المخيم

.7

الضحك من رجوم

فتوحات عكا

1

1

1

1

عام الرمادى

1

1

1

1

سقوط األندلس

1

1

1

1

مذابح فيتنام

1

1

1

1

مذابح الزنوج

1

1

1

1

مذابح الهنود

1

1

1

1

صب ار وشاتيال

7

7

7

7

مذابح فلسطين

1

1

1

1

اًلنتخابات األمريكية

1

1

1

1

هيروشيما

3

3

3

3

اإلمبريالية

1

1

1

1

الحروب الطائفية

1

1

1

1

ثورة الزنوج

1

1

1

1

معركة مؤتة

1

1

1

1

هيروشيما

3

3

حرب فيتنام

1

1

-

-

-

2

2

2

4

4

4

4

اإلمبريالية

1

1

1

1

الصهيونية

3

3

3

3

-

-

-

مذبحة دير ياسين
الحرب العالمية

3
1
-

-

-

-

3
1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

الدمامة
اإلمبريالية

1

1

1

1

2

2

2

2
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مازال الحلم محاولة
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9

9

9
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نحن يا موًلنا

صب ار وشاتيال

9

1

1
1

قرار 242

1

1

الحرب األهلية

1

1

1

سايكس بيكو

1

1

1

1

كامب ديفيد

1

1

1

1

هيروشيما

1

1

1

1

اًلستيطان

1

1

1

1

.10

سبحانك سبحاني

الحرب العالمية

3

3

3

3

.11

القرابين إخوتي

الحرب العالمية

1

1

1

1

حرب حزيران

1

1

1

1

.12

هات لي عين الرضا

الحرب العالمية

1

1

1

1

.13

خريف الصفات

الحرب العالمية

1

1

1

1
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.14

النكبة

1

1

1

1

الحرب األهلية

1

1

1

1

النكبة

1

1

1

1

شرفات الكالم

_ يرهر من خالل النتائ

اإلحفائية استعراض الشاعر العديد من األحددا

التاري يدة التدي انقسدم

انتقاء الشاعر لها إلى قسمين:
أولهددا :األحدددا

دذكر القددارئ بأمجدداد الع درب م ددل :معركددة القادسددية ومؤتددة وهزيمددة
التاري يددة التددي تد ّ

الروم.
النفددي
الدمويددة فيهددا ،وقددد كددان لهددا ّ
التاري يددة التددي تددؤلم القددارئ لك درة المشدداهد ّ

و انيهددا :األحدددا

األكبر في شعر علي ال ليلي ،أبرزها صدب ار وشدتيال التدي تكدرر إ سدبع عشدرإ مدرة ،والنكبدة والنكسدة
إخمددسإ م د ار  ،الحددرب العالميددة ال انيددة إ ددال إ م د ار  ،الحددروب األهليددة الطائفيددة مرتددان ،ومذبح دة
وديددر ياسددين مرتددان ،وفددي هددذا االستحضددار داللددة علددى قدددرة الشدداعر تطويددع كلماتدده لتواك د
العفددر ،وتلف د

م سددي

انتبدداه القددارئ إلددى ضددرورة أخددذ العب درة مددن أخطدداء الماضددي وعدددم الوقددوا فيهددا م درة

أخرا.
الضددحن
_ ّ
وزا الشداعر تناصدداته بشددكل متقددارب بددين جميددع دواويندده باسددت ناء ديدوانيإ تكددوين للددوردةإ و ّ
الدمامةإ وقد صدر هدذه الددواوين فدي عدام إ1977إ و1978إ وهدي السدنوا
من رجوم ّ

فيه ددا الش دداعر بتأس دديس االتح دداد الفلس ددطيني للكتّ دداب واألدب دداء ،إض ددافة إل ددى ص دددور مؤلف ددا

التدي انشدغل
قففد دية

للشاعر في الفترة ذاتها ،فلم يكن تركيزه األكبر منفبًّا فقط على الشعر.
سدديتنقل هددذا المبحددث بددين العديددد مددن األحدددا

ظفهددا الشدداعر فددي
التاري يددة القديمددة والحدي ددة التددي و ّ

شعره ،وأبرزها:

_ حرب البسوس
جسداو الدذين خاضدوا
ربط الشاعر بين خروج الفلسطينيين مدن أرضدهم إلدى الم ّيمدا  ،وخدروج قدوم ّ
ضد أبناء عمهم بني تغل ي ،لمقتل ناقة للبسوو على يد ُكلي فيقول:
حرًبا ّ
الق ِ
لخ ِ
اهَرة ِإلى
ال َ
َو ِمن ِخ َ

الكاس
َب ُيروت َ

َما َقال أَبو ُنواس،
َبقى َج َّساس
َو َما أ َ
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َوُكلِيب

1

أن الش ددع
ُيب ددرز ه ددذا االستحض ددار قتام ددة المش ددهد الحاض ددر ال ددذي تعيش دده ال ددبالد العربي ددة وب اص ددة ّ

التفككدا
الفلسطيني يقع بين مطرقدة االحدتالل وسدندان الحدروب القبليدة و ّ

للشع
التي ً
عونا ّ
بدال من أن تكون ً

التدي تعيشدها ال ّددول الشدقيقية

الندز إالّ ّأنهدا غرقد
الفلسطيني فدي محنتده ،ومنقدذة لدمائده مدن ّ

فددي التددر والمل د ّذا  ،وقددد رسددم الشدداعر صددورة مؤلمددة لهددذه البلدددان؛ فمفددر التددي تحد ّدد فلسددطين مددن

الجندوب انشددغل

بحفدال

الغندداء وال ّدرقص والمهرجانددا

إ خل ددال القداهرةإ متغافلددة عدن المجددازر التددي

الشمال لم يعد هنداا فدرق بينهدا
تحد فلسطين من ّ
أما لبنان التي ّ
يرتكبها المحتل على أرض فلسطينّ ،
وشددرب ال مددر ،وجدداء هددذا التوظيددق لدديعكس سددلبية حددال
وبددين أبددي ندواو الغددارق فددي اللهددو والمجددون ُ
همددس

الس دين فددي األبيددا
الد ّددول اليددوم التددي ّ
تفرق د ولددم تعددد يد ًددا واحدددة ،كمددا يعكددس تك درار حددر ّ
ضحية لوسوسته وشروره ،وترا يسرا حسين ّأنده فدي ظ ّدل هدذه الفدورة
الدول ووقوعها
الشيطان لهذه ّ
ّ

وكليد إ ،ليس دّلط
جسدداو ُ
المأسدداوية نجددح الشدداعر فددي اسددتدعاء حددرب البسددوو مددن خددالل ش فدديتي إ ّ
مددن خاللدده الضددوء علددى حالددة التشددري والتمددزق التددي يعدداني منهددا الددوطن العربي....مددا يجعددل الد ّدنص
يقوم على المفارقة بين حالة االنتفار التي تحقق

العدرب ،فالقتيددل هدو الفلسددطيني الددذي توزعد

في تلن المعدارا وبدين الواقدع الدراهن الدذي يعيشده

أشددالده بددين الدبالدإ ،2وهددذا مددا يؤكدده اسددتدعاء ش فددية

الفدواب وغرقدوا فدي الضدالل ونسديان الحدم،
أبي نواو لوصق منافقي العفر الذين أضاعوا طريدم ّ
ددو ال داني للشدع الفلسدطيني بعدد
وإبراز خطرهم ّ
الشديد على اإلسدالم والمسدلمين ،وك ّ
دأنهم أصدبحوا الع ّ
خطابدا تاري ًيدا لأمدة ،أفيقدوا مدن غفلدتكم
يوجه
عدوه األول االحتالل ،ويرا حاتم المبحول ّ
أن الشاعر ّ
ً
ّ
3
الفدمود فددي وجدده طوفددان االحددتالل  ،ويسددتمر توظيددق
ونددومكم الطويددل للددت لص مددن الد ّذل والهدوان ،و ّ
األحدا

التاري ية بالداللة نفسها ليشير الشاعر من خاللها إلى المفارقة التي تربط بين زمنين.

_ معركة القادسية
استلهم الشاعر الرمز التاري ي في معركة القادسية كمعركة فاصلة في تاريي العرب في عالقدتهم مدع
دير إلدى مدا تضدمره أحددا ها مدن دورة اإلنسدان علدى الباطدل وعددم االستسدالم للرلدم ،فيقدول
الفرو ،مش ًا
ُ
فوهة الجرلإ:
إالفعود من ّ
في قفيدة ّ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2انرر :التنا
 .3انرر :التنا

في شعر حميد سعيد،

119

في ديوان ألجلن غزة،

188

298
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عَلى َك ِت ِفي ح ِ
افُر ال ُف ِ
العربِية
َ
َ
رس َ
َت ِفُرَ ،ت ِفرَ ،ت ِفر...
طا!..
شر ُب ِنف ا
َ..ن ُ
أك ُل ا
قاتاَ ،ن َ
ِ
طرة..
ول َك َال اما َم ُ
وزون ا ِبالف َ
َوَنُق ُ
الق ِاد ِسَّية.1
ق َ
َوَت َ
حت ِر ُ

استحضر الشداعر معركدة القادسدية بقيدادة سدعد بدن أبدي وّقدا
حيث أصر رستم على قتال المسلمين فكان

إالتدي وقعد

المواجهة على أرض العراق بدين الجيشدين وتحدي ًددا فدي

منطقة القادسيةُ ،مني الجيش الفارسي فيها بهزيمة نكراء وُقتدل آال
كلمددة هللا هددي العليددا ،وينتفددر المسددلمونإ ،2ويعكددس توظيددق عالمددا
وضددع الزعمدداء اليددوم الددذين ت ّل دوا عددن صددفا

الفدرو ،
بدين المسدلمين و ُ

مدن الفدرو وف ّدر آخدرون ،لتكدون
التعجد
ّ

اسددتنكار الشدداعر مددن

القددادة ِّ
العر دام أم ددال سددعد بددن أبددي وقددا

عبيد ًددا للمددال والمناص د  .ويشددي تك درار الفعددلإ يفددرإ ددال

 ،وأصددبحوا

أليددام االنتفددا ار ،
مد ّ ا
در بشددوق الشدداعر ّ

در علدى تداريي
متحس ًا
التحسدر علدى أمجداد العدرب ،فجداء التوظيدق
ّ
فحمل دالال هذه المعركدة األّلدم و ّ
يعد همها سوا تكديس األموال ،لدذلن وصدفهم الشداعر
الماضي،
مفوًار شعوب العرب اليوم التي لم ُ
ّ

الشددهامة التددي ُجبلدوا عليهددا حددارقين تدداريي االنتفددا ار بأعمددال
إ بشدداربي الددنفطإ ،متناسددين الففدداحة و ّ
بالنق دداط ليق ددول للمتلق ددين:
رص ددع الش دداعر نهاي ددا العب ددا ار
ّ
ُم ِّزي ددة تُش د ّدوه ه ددذا الت دداريي العري ددم ،وق ددد ّ
لتتمكن د دوا مد ددن تحقيد ددم
داديّ ،
كس د د المد د ّ
اسد ددتذكروا ماضد دديكم المشد د ّدر وابتعد دددوا عد ددن االكتفد دداء عد ددن بالت ّ
االنتفا ار

السابقة.

أن هذه األبعاد الزمانية تعمل في جسد النص باعتبارهدا مؤشد ار تحذيريدة،
ويرا إبراهيم نمر موسى ّ

يفددنع الشدداعر منهددا ال ددورة علددى الوضددع القددائم بأبعدداده الواقعيددة أو الشددعرية إن لددم يددتمكن مددن تغييددر
المرلددم الددذي تددرزل تحتدده ال د ّذا
الواقددع ،وبددذلن تفددبح القفدديدة فع دالً ورًي دا ،ومعددادالً تعويضد ًديا للواقددع ُ
الشاعرة وقومها.3

الحرب العالمية الثانية:

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

59

 .2زاهية الدجاني :القادسية معركة فاصلة ،بيرو  ،دار الكتاب العربي،1997 ،
 .3انرر :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
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23

تعرض د
ّ

مدينددة هيروشدديما فددي اليابددان إلددى هجددوم نددووي شد ّدنته الواليددا

إ للعش

قائال:
رائحة ولأجسادإ ً

المتحد ّددة ضد ّدد اإلمبراطوريددة

اليابانية في نهاية الحرب العالمية ال ّانية ،وقد استحضدر مأسداة الحدرب واإلبدادة الجماعيدة فدي قفديدة

يروشيما
دسَ ،و ِه ُيروشيماِ ،ه
ِفي َ
ظهرِي الُق ُ
َ
ِه ُير ِ
وشيما:

ِفي َو ِ
جهي.
ظهرِي.
ِفي َ

ِ
ِ
الموت،
َوأَنا أ ُ
َكت ُب أُغنَي اة َعن َ
ميراثي في َ
وِفي الِّن ِ
العَربِي،
فط
َ
َ ّ
َوِفي َح ِ
ال
رب َ ،1973 ،1967 ،1948وأق َف ٌ

َوَق َو ِانين

1

الشدداعر بذاكرتدده إلددى الددوراء يستحضددر سددنوا
رجددع ّ

مري درة مددن األلددم والعددذاب ،اسددتلهمها مددن الحددرب

العالمية ال انية من خالل استدعاء إ حاد ة هيروشيماإ والقنبلة التدي قتلد

الماليدين وش ّدوه

علددى قيددد الحيدداة ،تَبددع ذلددن مباشدرة اسددتذكار لنكبددة ونكسددة فلسددطين وتهجيددر الشددع

مدن ّتبقدى

در مددن أرضدده،
قسد ًا

أن نتائجهددا لددم
وقتددل أبنائدده ،وص دوًال إلددى حددرب أكتددوبر التددي شد ّدنتها مفددر وسددوريا علددى إس درائيل َإال ّ

طويال بسب
تفمد
ً

النكسدا

الشداعر قدد
أن ّ
العسدكرية التدي تبعتهدا ،وتدرا الباح دة ابتسدام أبدو شدرار ّ

الربط بين القدو وهيروشيما من خالل تقنيدة التضد يم ،وكأنده يقدول مدا فعلتده الواليدا
حاول الشاعر ّ

المتحدة في اليابان قبل عقود طويلة هو مدا يفعلده االحدتالل فدي القددو وفلسدطين اليدوم ،وتعكدس هدذه
ّ

رددالم علددى األرض ،2وإلقدداء اللددوم والعتد
الشدداعر وإصد ارره علددى فضدح جدرائم العدددو ال ّ
المقارندة إلحددال ّ

داكنا وخاصددة دول ال لددي إ دول الددنفط
علددى كددل مددن يواليدده مددن ُيواليدده مددن العددرب دون أن ُيحد ّدرا سد ً
دديما عددن ُنفدرة الشددع الفلسددطيني ،ومددا ازلدوا حتّددى اليددوم ُيددزودون الطددائ ار
العربدديإ الددذين تقاعسدوا قد ً
اإلسرائيلية بوقدود لقتدل أبنداء الشدع

طبداق بدين مفردتديإ ظهدري ووجهديإ
ويبدرز ال ّ
الفلسدطيني وإبادتدهُ ،

الشدع
أن القددو وهيروشديما وجهدان لعملدة واحددة هددفها تطهيدر األرض مدن ّ
ّ

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة،ج،1
 .2ابتسام أبو شرار :التنا
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الديني والتاري ي في شعر محمود درويش،
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واالسدتيالء عليهدا ،وقدد

كرر الشاعر إهيروشيماإ دال
ّ

تحذير لهم.
ًا

در فدي محاولدة منده لتنبيده ضدمائر المتّلقدين ،ودق نداقوو ال طدر
م ّا

فاستذكر الشداعر مجدازر االحدتالل فدي جميدع األزمدان وصدوًال إلدى حدال القددو فدي الوقد

الحاضدر

كل مدن يف ّددق
وما ّ
وينير طريم ّ
تتعرض له من انتهاا وتدنيس؛ ليضع القارئ أمام الحقيقة المؤلمةُ ،
ويشعر القادة ِّبعرم المسؤولية التي تقع على كاهلهم من خالل المشداهد القاسدية
أكاذي المفاوضا ُ ،
التددي يستعرضددها الشدداعر فددي أبياتدده ،فكأنددن أمددام فدديلم سددينمائي قفددير حس د

تعبيددر حدداتم المبحددول

الزمن ،وقدد جداء التوظيدق لديعكس ضديم الشداعر وهدز المتلقدي
إيالما مع مرور ّ
تزداد مشاهده قتامة و ً
لما هو ٍ
جار ،حيث بدا األمر بجو د ارمدي فجدائعي لتفدوير هدول مدا يحدد ،
ليفم ،وينرر عن ك
ف دالقيودإ األقفددالإ التددي تُفددرض علددى هددذا الشددع

مددن سددجن مؤبددد ألبنائدده وهدددم للبيددو  ،ومفددادرة

1

لأراضي ،وقتل لأطفال.

_ ثورة الزنوج
تعامددل علددي ال ليلددي فددي ديواندده مددع األحدددا
موقفه ال وري ،ومن هذه األحدا

العالميددة إلددى جان د

األحدددا

المحّليددة بمددا يددتالءم مددع

ورة الزنو ّج المناضلين من أجل الحفول على الحرّيدة فدي إهدارلمإ،

المقبلدة
وقدد أراد مدن هدذا التوظيدق أن يجعدل مدن ال دورة رم ًا
دز ُيحتدذا فدي ش ّ
دم طريدم التح ّدرر لأجيدال ُ
عشاق التّضحية الذين يبذلون دماءهم في سبيل الحرية والكرامة فيقول:
ليسير على ُهداه ّ
ِ
اإل ِ
اصَرِة ِفي
الم َح َ
َمديَن ُة ِ َ
نسانية ُ
الّن ِ
َنتم
اس َج ِمَي اعاَ .قالَ :لَنا أ ُ

ال
ق َل َها ُعُيو ٌن وآ َذ ٌ
َبَن َاد ُ
ان َو ِر َج ٌ
َغير ِك ِّل ِّ
اء َغ َير ُك ِّل
الر َجال وِن َس ٌ
ان َغ َير ُك ِّل َّ
الزَمان
الِّن َساءَ ،و َزَم ٌ
الجمع
مع ِباسمِ َ
أل ََّن ُك ُم َ
الج ُ
الق ُ ِ
ِ
طُر
الم َ
َو َ
مح باسمِ الجَياعَ ،و َ
ِباسمِ َّ
الش ِ
جر والتَراب ،وَأل ََّن َكم
غر ِافَي ُة َّ
اري ُخ
الق َّارات َوَت َ
ُج َ
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انت َصَر
ال ِإ َذا َ
الش ُعوبَ ،ق َ
ِز ِ
محارب
انت َصَر
نج ٌّي ِفي " َهارِلم" َ
ٌ
1
ِ
ِ
زرعة
الم َ
في ُكورنيش َ
أن الحريددة مطل د
الشدداعر لعبددارةإ مدينددة اإلنسددانية المحاصد درةإ ّ
بدايددة انتقدداء ّ
يؤكددد ّ

إنسدداني سددعى لدده

دتمد بق دداءه م ددن الجم ددع
اإلنس ددان ف ددي جمي ددع العف ددور وعل ددى م تل ددق األزم ددان وال ددبالدّ ،
فالش دداعر يس د ّ
السدير
واالتّحاد ،و ّ
أكد رديته بتوظيق ضمير الم اط إ أنتمّ ،أنكمإ مقترًنا بالبندادق فدي إشدارة لضدرورة ّ

ق
المناض ددلين ال ددذين تحمّلد دوا المف دداع
عل ددى ط ددر ُ

ف ددي س ددبيل تحقي ددم مد د ربهم ف ددي الحرّي ددة ،وق ددد جع ددل

للتوحدد مدع
الشاعر لهذه البنادق ً
العدو ّ
عيونا إبنادق لها عيون وآذان ورجالإ لتكون قادرة على إصابة ّ
رلدم
رلم هدو ال ّ
الشداعر ربدط الحاضدر بالماضدي ،فدال ّ
الغزاة ،ويحاول ّ
مطال الشع في مواجهة خطر ُ
الفددور
الزمدان ،وقدد ق ّددم ّ
مهمدا اختلدق المكدان وتبداين ّ
الشداعر رسدالته للمتلّقدي بتوظيدق مجموعدة مدن ّ

البعدد التّداري ي ل دورة
دص شدعبه ،فو ّ
الشعرية واالستعا ار التي تُسهم في توضديح رسدالته التدي ت ّ
ظدق ُ
ف ددي هددذه القف دديدة ال ددذي علي دده أن ُيك ّددق

طد د
الم ا َ
ّ
الزنددوج وربطه ددا بوض ددع الش ددع الفلسددطيني فه ددو ُ
إإن تنددا الشدداعر مددع هددذه األحدددا
ّ
النضددال ُليعيددد خض درة األرضّ ،
تجعددل م ددن األح دددا

الش ف دديا

الجدي دددة ش ف دديا

جميع دا
وحشددده هددذه اإلشددا ار
ً

متحدي ددة ال خانع ددة وال ارك دددةإ2؛ لتك ددون ال ددورة

أن الشداعر قددد
بم ابدة المطدر الدذي سدديروي ّ
الشدجر والتّدراب ،ويمددأ األرض بهجدة ،ويدرا أنددور الشدعر ّ
الزنوج وتاريي الفلسطينيين لتُوحي باألصالة والتج ّذر العميدم فدي األرض ،3وهدذا يعندي
ربط بين تاريي ّ

إنسانيا مدن خدالل ربدط ورتده ب دورة
عدا
أن ّ
قضية جماعية تحمل ُب َ
ّ
عبر من خالل أشعاره عن ّ
الشاعر ُي ّ
ً
القويدة فدي خيد ار
ّ
عبر عن هم مشدترا وهدو أطمداا ال ّددول ّ
الزنوج ،مما جعل القفيدة قفيدة عالمية تُ ّ
البالد المستهدفة.

_ مذبحة دير ياسين
استدعى الشاعر فدي إحددا قفدائده مذبحدة ديدر ياسدين التدي تشدهد علدى فراعدة جدرائم المحتدل الدذي
المحتل:
ذك ًار القارئ بمجازر
أباد هذه القرية ،وجعل دماء أهلها تنز  ،لذلن يقول ُم ّ
ّ

انتبه َيا ُك ّل َباب
َف َ
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َوان َف ِتح َيا ُك َّل َغاب
َه َجمت ِمن الّل ِ
يل ،ال ّذَئاب
َ
صر ال ّذئاب
يلَ ،يا َع َ
الّل ُ
العصر ،يا َليل ِ
الذئاب
َ ُ َ َ
َه َوى َّ
الن َهار

و َخَّرت ِفي أَصا ِبع ِدير ي ِ
اسين ال ِّث َمار
َ
َ
َ

1

يتكشددق وضددع الشدداعر وتأّلمدده علددى مددا حفددل فددي هددذه المجددزرة التددي كاند
ّ
الشع
حياة ّ

وي اط
الفلسطينيُ ،

مددن الم سددي الكبيدرة فددي

الندداء إلدى الجميدع
موج ًهدا ّ
أبناء شعبه بفيغة األمرإ انتبده ،انفدتحإ ّ

علدى حسداب دمداء

وقعدوا االتفاقيدا
محمدالً المسدؤولية للقدادة و ّ
الحكدام فدي ك ّدل مكدان فهدم الدذين ّ
إ ّ
كلإ ّ
ركددز الشددعر فددي مقطوعتدده علددى مفددردة إ الددذئابإ التددي تفددق ددال
وي ّ
ّ
الشددع النازفددةُ ،

فئددا

وهددي:

الحكد ددام العد ددرب ،والمتعد دداونين مد ددع هد ددذا االحد ددتالل لتنفيد ددذ م ططاتد دده ،فد ددذئاب
االحد ددتالل اإلس د درائيلي ،و ّ
دث الرعد
االحتالل تُنّفذ عملياتها ً
ليال إلخافدة األطفدال وب ّ
فدقون أكاذي
من القادة الذين ُي ّ

فدي القلدوب فدي زمدن أصدبح يمتلدئ بالدذئاب

ويحداولون تمريرهدا إلدى الشدعوب،إ فاسدتطاا الشداعر ب يالده
المحتل ُ

حسدده الددوطني عّلدده ُيدددرا الحقيقددة
وفك دره ،توظيددق أقفددى طاقددا التنددا إل ددارة القددارئ واسددتنطاق ّ
دأن ه ددذه المؤسس ددا وغيره ددا ،س ددوا ج دددار وحماي ددة للجد درائم
المغيب ددة ع ددن عي ددون ك ي ددر م ددن الن دداو ،ب د ّ
ّ

المرتكبةإ

2

وي دم الجنداو بدين مفردتديإ عفدر ،العفدرإ إظهدار العالقدة غيدر الطبيعيدة علدى مسدتوا التندازال
تطبيددع مددع المحتددل

السددالم ،يتبددع هددذه األكاذي د
التددي ُيقد ّددمها ه دؤالء القددادة بحج د
التمسددن بجه دود ّ
ّ
للتشبث بالمناص  ،كما يعكس توظيق الفعل إ هواإ سدقوط ك ّدل مرداهر الحريدة واألمدان بسدب
ال يانا

لدددالال

هدذه

والمدؤام ار التدي تتع ّدرض لهدا فلسدطين وشدعبها ،وقدد اختدار الشداعر وقتدي العفدر والمغدرب

المفد ّدغر الت دداذ القد ار ار بشددأن عقدداب أبندداء
فددي نفسدده ،ففددي العفددر ً
غالب دا يجتمددع المجلددس ُ

إإن ينبددوا الد ّددم
الشددع المناضددلين ،وفددي الليددل تُنّفددذ هددذه الهجمددا علددى األهدددا التددي تد ّدم تحديدددهاّ ،
الددذي فتحدده الكيددان الفددهيوني فددي الجسددد الفلسددطيني مددا زال ينددز  ،ويددؤدي إلددى مددو بطددئ ،لكد ّدن
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الددذا

1
الش داعر
الشدداعرة وقومهددا ُيحدداوالن إغددالق هددذا الينبددوا الدددموي بمقاومتهمددا للعدددوإ  ،وفددي انتقدداء ّ

خر إ إبراز لهول مشهد سقوط قرية دير ياسين التي قطف
للفعل إ ّ
عن وصفه.

تعجز الكلما

وهالكدا
دار
مدار خياندة العدرب دم ًا
ً

_ صب ار وشاتيال
تعرض الشع
ّ
وقددد كان د

الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتا

إلدى مجدازر بشدعة علدى يدد االحدتالل الغاصد ،

مجددزرة صددب ار وشدداتيال مددن أقسددى هددذه المجددازر وأك رهددا دمويددة ،وفددي هددذا السددياق يقددول

الشاعر:
بر َو َشاتيال
َعلى َص َا
جيال فجيال
ا

المدى
دم ّ
ر ا
افعا َ

إكليال

يال
قد َقّبُلوا ُترَاب َها َتق ِب َ
َلكّن ُهم َمّروا ِبال َغ َاي ِاتهم
َورّتلوا َترِتيال
ِ
آياتهم

الر ِحيال
َوواصُلوا َ

إ اذا،

وو ِ
اصلِي

اءلي!
ت َف َ

السبيال
َس ِبيَلك ّ

2

حدداول الشدداعر مددن خددالل هددذا التوظيددق نقددل صددورة ج درائم األعددداء مددن خددالل أشددعاره مددن جيددل إلددى

أن الشدداعر جدداء بمجددزرة إ
جيددل ،لتبقددى أحدددا ها المأسدداوية محفددورة فددي الددذاكرة ،ويددرا حدداتم المبح دول ّ

 .1إبراهيم نمر موسى :شعرية المقدو في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1

131_130

178

193

حيددة تعدديش بيننددا إلددى وقتنددا
صددب ار وشدداتيالإ لتددذوب فددي نسددي الد ّدنص وتُ ددري داللتددهّ ،
وكأنهددا ش فددية ّ
الحاضر لي لم منها ش فية بطلة معّلمة ،تن ر تعاليمها وحكمها في األجيال المتعاقبة.

1

أن الجهداد وال ّددم
افعدا دم المدداإ ّ
ليؤكدد ّ
وقد استنطم الشاعر ال ّدنص مدن خدالل اسدت دام اسدم الفاعدلإ ر ً
طريددم الوحيددد لتحريددر تدراب الددوطن مددن سددطوة االحددتالل ،ف يددار المقاومددة ال
علددى طددول الد ّدزمن هددو ال ّ

بددديل عندده وهددذا مددا تؤكد ّدده مفددردة إ إكلدديالإ التددي ارتبط د

بعددذاب المسدديح وهددي تُشددبه عددذاب الشددع

الشد داعر ينتق ددل بع ددد ذل ددن لي ددرف
المهج ددر خ ددارج وطن دده وتتن ددا ر أش ددالده ف ددي ك ددل مك ددان ،لك د ّدن ّ
ّ
المحدداوال

ك د ّدل

الراميددة لطمددس معددالم المقاومددة ،كمددا استحضددر الشدداعر الددنص القرآنددي فددي قددول تعددالى إ

ورتل القرآن ترتيالإ

2

كم ددا اقت ددرن ه ددذا االستحض ددار بأفع ددال إواص ددلوا ،واص ددلي ،تف دداءليإ أم ددل الش دداعر وش د ّدده عل ددى أي دددي

داعيددا أرض الددوطن أن تتفدداءل وتفت ددر بشددبابها
المناضددلين ليبقددى فعددل الجهدداد ّ
مقد ًسددا كفعددل الددتالوةً ،
يقبلدون ترابهدا تقبديالإ ،وبدالرغم مدن األسدى والتعجد الدذي يسدكن نفدس الشداعر مدن
الفامدين الذين إ ّ
هول هذه المجزرة إالّ أنه أزال مفردة تفاءلي عن األسطر الشدعرية ليلفد

انتبداه القدارئ ّأنده رغدم تدوالي

ار علدى مواصدلة الطريددم
دبر وإصدرًا
أن العزيمدة ال ينبغدي أن تلدين ،بدل عليهددا أن تدزداد ص ًا
المجدازر إالّ ّ
نحو الحرية.

ويقول في مقطوعة أخرا:
وَن َ ِ
يعَ ،سّي ِدتي
ستط ُ
َ

وش ِاتيال
تحد َث َعن َص َا
بر َ
أَن َن ّ
احدا
احدا ،و ا
و ا

َد ِ
است األَزِمَنة

اخ االَ ،خ ِارجا ،ص ِ
َد ِ
طا
ام اداَ ،ها ِب ا
ا َ
سي َد ِتي
ّ
َخا ِ
رت األ ِ
َحصَنة

َِ
تب ،و َّ
ِفي أ َّ
أزقة الم ِ
المؤ ِمَنة
دن
َزق ِة ُ
الك ِ َ
الموحشة ُ
ُ
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تجول ذاكرة الشاعر إلى الوراء ،ليستحضر مأساة صب ار وشداتيال التدي أصدبح بإمكدان الجميدع الحدديث
عنهددا ،وقددد جدداء
مقترنة بالفعل داس

التراكي د

طدداإ
اللغويددة المتضددادة فددي قددول الشدداعر إداخد ًدال،
داعدا ،هاب ً
خارجددا ،صد ً
ً

أن هدذه المجدازر مدا ازلد
الداللدةّ ،
وخار لتؤدي دورها فدي إنتداج ّ
وتؤكدد ّ

تتكدرر

نفددا
حتددى وقتنددا الحاضددر ،ويددرا إب دراهيم نمددر موسددى أن بنيددة التضدداد تددؤ ّ
طر الددنص ،وتجعددل مندده ًّ
الشددعرية ،ليجعددل الشددوق مفددحوًبا

مفتوحددا علددى كد ّدل االحتمدداال  ،تتشددابن فيهددا الضددمائر واألص دوا
ً
1
بالغض  ،وهو بداية الفعل ال وري وال طوة األولى لتحرير الوطن.

السداكنة فدي قدول الشداعر إاألحفدنة ،المؤمندة ،األزمندةإ األلدم الدذي يسدكن
ّ
ويؤكد توظيق قافيدة الهداء ّ
نفس الشاعر من ألوان العذاب واأللم ،وقد جاء الفعل الماضي خار ليرسدم صدورة الضدعق العربدي،
إ حيث نجح الفعل في تفدوير العدرب بالفريسدة التدي نفد
إظهار محاولة تضييع القضية الفلسطينية ،وكشق زي

دأدا الفعدل دوره فدي
لهدا الف ّدياد ش ً
دركا ،ف ّ

الفلح مع اليهودإ

2

_ الحرب األهلية في لبنان والسودان
دهال
منها هدد ًفا س ً

سببا في إضعافها وجعل
اشتعل الحروب األهلية في بع اّلدول العربية ،فكان
ً
الناجمدة عدن
لأعداء ،وقد و ّ
الشاعر هذه الحروب الطائفية ّ
ظق ّ
ليؤكد حقيقة أهمية الوحدة ،وال سدائر ّ
هذه ال الفا :
األعراس
ين
اعت َب َ
َض َ
َ
ِ
الح ِ
رب األَهلَِية ِفي ُلبَنان
م َن َ
الحرب األَهلِية ِفي
ِإَلى َ

ودان
الس َ
ِإَلى

ِإَلى
ِإَلى

هران
َبغداد َو َ
ط َ
ُق ِ
دس الِّنسَيان
الق َمر َّ
عسان
َ
الن َ

ِإَلى ِ
الح ِ
الخالِي
س العرب
ِي َ
ّ ََ ِّ
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ِمن ُك ِّل ِ
حساس
اإل َ
الشدداعر مددن خددالل سددرد هددذه الددذكريا األليمددة للحددروب واالنقسدداما أن ينشددر رسددالة التوعيددة
ُيحدداول ّ
1

األساسدي وهدو الحدرب األهليدة

األمة الواحدة؛ فبدأ لوحته بالحدد
والتحذير من م اطر االقتتال بين أبناء ّ
المقدس ددا  ،وع دددم
ف ددي لبن ددان والس ددودان ،وصد دوًال إل ددى النت ددائ المترتب ددة عل ددى ه ددذه الح ددروب وهد دي نس دديان ّ
االهتمام بما يجري علدى أرضدنا مدن انتهداا للحرمدا  ،وعددم الشدعور مدع اآلخدرين ومدا ح ّدل بأرضدهم مدن

اعتياديدا ال ُيح ّدرا
در
المقدسدا أصدبح أم ًا
نكبا  ،فسقوط الشهداء واالعتداء على النساء واألطفال واقتحام ّ
ً
ديئا فددي نفددوو العددرب وقلددوبهم التددي وصددفها الشدداعر ّأنهددا بات د خاليددة مددن اإلحسدداو ،كمددا تحمددل هددذه
شد ً
دي التجزئددة
ددو حتددى ال نقددع فددي فد ّ
التوحددد أمددام العد ّ
الفددورة رسددالة إلددى أبندداء الشددع الفلسددطيني بضددرورة ّ
ويستغل االنقسام لزرا الفتنة بين أبناء
سهل سيطرة المحتل على األرض،
ّ
الفراعا التي تُ ّ
واالنقساما و ّ
أن الشداعر وازن بدين الحدروب األهليدة الطائفيدة فدي لبندان والسدودان ،وأسدقطها علدى
ويتضح هندا ّ
الوطنّ ،
الواقددع الفلسددطيني بدددعوا التشددابه بددين مددا جددرا هندداا ومددا يجددري هنددا مددن ص دراعا بددين قددادة الففددائل
آفداق المسدتقبل بأخدذ العبدرة

ويحاول من خدالل رسدالته التحذيريدة استشد ار
ليكشق م اطر هذا الوضعُ ،
أن الدنص الشدعري يعمدل علدى جمدع واجهدا
من م سي الماضدي وأخطائده ،وتدرا يسدرا حسدين ّ

مكانيدة

أن الذي دفدع إلدى هدذا االقتسدام وهدذا القتدل هدو السدمة
حول بؤرة واحدة تمّل مركز الردية الشعرية وتؤكد ّ
2
المزروعة في قلوب الحاقدين على األمة.

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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مدخل:
اإلقبددال علددى الت د ار الشددعبي عامددل مهددم م دن العوامددل المسدداعدة ،التددي تُسددهم فددي تفسددير مض دمون
بأندده إ كددل مددا رسددي فددي وجدددان
رسددالة الشدداعر فددي قفدديدته ،وقددد عد ّدر حلمددي بدددير الت د ار الشددعبي ّ

الناو ،وما ألفوه وما تناولوه فأصدبح م تلجداً فدي نفوسدهم ،وهدو محاولدة للتعبيدر عدن تجدارب المجتمدع
بوسائل م تلفةإ ،1والت ار الشعبي ليس وليد اللحرة الراهنة ،فقد نشأ منذ عفدور قديمدة ،وبقدي يتنقدل
من جيل إلى جيل حتى وصل عفرنا الحاضر.
أمدة مدن األمدم ،وذلدن ألنده جدزء ال
يرا شري كناعنة ّ
أن إ األدب الشعبي واحد من فروا ت ار ّأيدة ّ
بحريددة ودون قيددد،
يتجد ّأ
دز مددن تدداريي األمددة وحضددارتها ،يعكددس همددوم الشددع وآمالدده وآالمدده وتطّلعاتدده ّ
يعبدر
وهو يشمل مجموا الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من قافة األمة وهو نتاج عفوي جمداعي ّ
عددن شددعور أبندداء الشددع

وع دواطفهم وحاجدداتهم وضددمائرهم بشددكل عددام ،وينتقددل مددن جيددل إلددى جيددل

بشكل عفوي مشافهة ،أو عن طريم التقليد والمحاكاة والمالحرةإ
كمددا وقف د
عن شع

نبيلددة إب دراهيم علددى مفددطلح الشددع
كل فرد من أفراده مهما كان
ّ
فإننا نعني ّ

عنددد تعريفهددا الت د ار الشددعبي فقال د  :عندددما نتحد ّدد

درجة قافته ومهما كان مستواه االجتمداعي ،لكدن

عدة آراء في هدذا الموضدوا ،فدبع
عندما نقول إت ارًا
شعبياإ هناا ّ
ً
يشددمل الشددع

2

أن التد ار الشدعبي
البداح ين يدرا ّ

بأس دره وبمسددتوياته الم تلفددة ،ومددنهم مددن حد ّددد الجماعددا

تربطه ددا اهتمام ددا

الشددعبية داخددل المجتمددع التددي

أن
نفس ددية مش ددتركة ،ول دديس ش ددر ً
معين ددة ،وفري ددم ال ددث ي ددرا ّ
طا أن تجمعه ددم رقع ددة ّ

معينة ولها عادا
الجماعة الشعبية هي التي تعيش في رقعة ّ

وتقاليد خاصدة فدي إطدار تكدوين شدعبي

موحد.3
ّ

أن توظيددق التد ار الشددعبي فددي الشددعر الفلسددطيني أصددبح طريقددة تزيددد مددن التأكيددد علددى
وهددذا يعنددي ّ

السدياق يقدول توفيدم زيداد نحدن
ّ
أحقية الشع الفلسطيني في أرضه ،وت ب حّقه فدي أرضده ،وفدي هدذا ّ
الفددور،
ال ننرر إلى األدب الشعبي المتناقل ّ
وكأنه شيء فدي أ در الماضدي ،أو أيقوندا نعّلقهدا فدي ّ

ّإنما ننرر إليه من وجهدة نردر الحاضدر والمسدتقبل ،ففدي مسديرتنا نحدو الحريدة السياسدية واالجتماعيدة

 .1انرر :أ ر الت ار الشعبي في األدب الحديث ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،مفر،2002 ،

 .2انرر :دور الت ار في تعزيز الهوية ،مجلةإ الت ار والمجتمعإ ،فلسطين ،م ،6ا،2007 ،9
 .3انرر :أشكال التعبير في الت ار الشعبي ،دار المعار  ،القاهرة،1983،
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السدالل األصديلّ ،إنده الزم لندا لنفدقل بده نفسديتنا حتدى يزدهدر ك ّدل
نحن ّ
بأمس الحاجة أن نشحذ ذلن ّ
1
طي فيها.
ما هو ّ
بمكوناتدده الم تلفددة مددن حكايددا
ولقددد كددان التّ د ار الشددعبي ّ

وأغد ٍ
دان وأم ددال شددعبية مددن المفددادر التددي

وليعبددر مددن خددالل
التمسددن بهددذا التّ د ار ،
وّ
ّ
ظفهددا علددي ال ليلددي فددي شددعره؛ رغبددة مندده فددي االعت دزاز و ّ
الشع الفلسطيني وآماله.
الذاكرة الجمعية عن طموحا
ّ
أن المددورو الشددعبي ال يعدديش شددكالً وقوالد
إويرهدر ّ

ألن العالقددة
فددي الددنص الشددعري الفلسددطينيّ ،

تتولددد
بينهمددا ليسد عالقددة ميكانيكيددة مجددردة ،بددل هددي عالقددة تفاعددل جدددلي ،وتلقدديح حد
دي بددين طددرفين ّ
ّ
منهمددا حركددة الواقددع ،وصددورة جديدددة للكددونإ ،2وسدديناقش هددذا الففددل توظيددق المددورو الشددعبي فددي

مرك ًاز على:
شعر علي ال ليلي ّ
_ الحكاية الشعبية

_ األغنية الشعبية
_ الم ل الشعبي

 .1توفيم زياد :صور من األدب الشعبي الفلسطيني ،مطبعة أبو رحمون ،فلسطين ،1994 ،صفحة الغال

 . 2إبراهيم نمر موسى :صو التد ار
فلسطين،2008،

والهويدة إ د ارسدة فدي أشدكال المدورو الشدعبي فدي الشدعر الفلسدطيني المعاصدرإ ،دار الهددا،
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المبحث األول

الحكاية الشعبية

186

الشعبية في دواوينه الم تلفة ،لديعكس مدن خاللهدا رسدائل

اتكأ علي ال ليلي على العديد من الحكايا

أن للفنددون القوليددة موقددع القل د
متعددددة ،وقددد اعتبددر عمددر عبددد الددرحمن ّ

مددن الت د ار  ،والحكايددة الشددعبية

مي از األ در والتدأ ير فدي المتلقدي ،وطريقدة السدرد والوصدق التدي
هي رأو الفنون القولية؛ لما لها من ّ

دإن فاعليددة البطددل عبددر الحددد
تكشددق عددن كندده الددنفس البش درية فددي أوضددح صددورها ،كددذلن فد ّ

الد ارسد ددا
ص د دراا اإلنسد ددان مد ددع واقعد دده وتفاعلد دده مد ددع هد ددذا الواقد ددع ،وهد ددذا ُيفيد ددد فد ددي ّ
واالجتماعية واالقتفادية لتلن الحق
من أفكار وسلوكيا

األن روبولوجيد ددة

التاري ية التي عاشها البطدل ،1وتسدّلط الحكايدة الشدعبية الضدوء
تكدون محملددة بمدا يشددغل المجتمددع

علدى العديددد مدن القضددايا المتنوعددة التدي تدددور فدي المجتمددع ،إحيد
وأخالقيا

تعكددس

في تعامله الفردي واإلنسانيإ

2

جدول رقم " "12يبين أنواع الحكاية الشعبية وأشكال توظيفها في شعر علي الخليلي
مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة الشعبية

عااااااااااااااادد

المساااااااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية

تقنية التوظيف

آلية التوظيف

جزئي

كلي

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

تآلف

خالف

.1

تضاريس من الذاكرة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.2

جدلية وطن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.3

وحاااااادك ثاااااام تاااااازدحم

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

الحديقة
نااااابلس تمضااااي إلااااى

جنيات البحر

1

1

1

1

البحر

البومة والنسر

1

1

1

1

.5

تكوين للوردة

السندباد

1

1

1

1

.6

انتشاااااار علاااااى بااااااب

مصباح عالء الدين

2

2

2

2

.4

المخيم
.7

الضااااحك ماااان رجااااوم
الدمامة

الحراث الفقير
ّ

الثور األبيض

1

ماااازال الحلااام محاولاااة

الغول

2

2

خطرة

حورية البحر

1

1

1

.9

نحن يا موًلنا

الغول

1

1

1

1

مصباح عالء الدين

1

1

1

1

.10

سبحانك سبحاني

بدر البدور

1

1

1

1

الغول

1

1

1

1

.8

1

1

1

1

1

1

1

2

2

 .1عمر عبد الرحمن :الملحمة الشعبية الفلسطينية  ،دراسا
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والهوية،
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1

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

الغول

2

2

2

2

علي بابا

1

1

1

1

شرم برم كعب الفنجان

1

1

1

1

التينة الحمقاء

4

4

4

4

مصباح عالء الدين

1

1

1

1

إبريق الزيت

1

1

1

1

مسمار جحا

1

1

1

1

الشاطر حسن

1

1

1

1

.13

خريف الصفات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14

شرفات الكالم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نوعا من أنواا الحكايدة شدعبية وأخدرا
أن ال ليلي و ّ
_ يتضح من الجدول السابم ّ
ظق إ تسعة عشرإ ً
خرافية م ل إجنيا

البحدر ،مفدبال عدالء ال ّددين والغدول وحوريدة البحدرإ ،ويعدود ذلدن إلدى حدر

الشاعر الدائم على إحياء الت ار
تنوع د
_ ّ

طمس وتشويه الحقائم.
واالعتزاز به والحفا عليه من ال ّ

طددرق اتكدداء الشدداعر علددى المددورو الشددعبي مددا بددين االسددم والقددول بمددا يددتالءم مددع الداللددة

موضوعيا لل با
المرتبطة برسالته ،فقد غدا هذا المورو معادالً
ً

الفمود.
و ّ

قليال على الحكاية الشعبية لذلن لم تح َ معرم دواوينه بتوظيدق لهدذا الندوا مدن
_ كان اتكاء الشاعر ً
الت ار .
_ لددم يتطد ّدرق الشدداعر عنددد توظيفدده الحكايددة الشددعبية إلددى ذكددر تفاصدديلها ،بددل اكتفددى باسددتدعاء اسددمها
فددي س ددياق ال ددنص؛ ليحددث الق ددارئ عل ددى العددودة إل ددى المف دددر األصددلي وقراءته ددا كم ددا ورد

عن ددد

األجداد.
وسأشرل في هذا المبحث حكايا

منتقداة مدن المدورو الشدعبي لتوضديح أهميتهدا فدي الرسدالة الدالليدة

عدة أنواا من الحكايا  ،منها:
عند الشاعر ،حيث استحضر الشاعر ّ

الشعبية
الحكاية ّ

تعد الحكايدة الشدعبية عدامالً مدن العوامدل التدي تسداعد الشدعراء علدى رسدم صدورة الواقدع المحديط بهدم،
أن الحكاية الشعبية تميل إلدى تمجيدد البطدل ،بوصدفه ممد ًال لأسدرة أو القبيلدة
حيث ترا نبيلة إبراهيم ّ
مددن الفوضددى

الشدع
ووار البطولددة والمجددد ،وتحد ّدول بطددل القبيلددة القددديم إلددى البطددل الفددرد الددذي يقددود ّ
1
بأنهدا إال بدر الدذي يتفدل بحدد
إلى النرام في ظل تعاليم الدين الجديدد  ،وتع ّدر الحكايدة الشدعبية ّ

 .1انرر :أشكال التعبير في األدب الشعبي،
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قديم ،ينتقل عن طريم الرواية الشفوية من جيل آلخر ،أو هي خلم حر لل يال الشعبي ينسدجه حدول
حواد

1
ظق علي ال ليلي الحكاية الشعبية في دواوينده ومدن
ومواقع تاري يةإ  ،وقد و ّ

مهمة وش و

الحكايا

التي برز عنده:

حكاية السندباد
ونموذجدا عر ًبيدا
إرمز من رموز ت ار نا الشعبي،
ركز العرب في أشعارهم على توظيق السندباد بوصفه ًا
ّ
ً
ّ
جس دد مددن خاللدده اإلنسددان طموحاتدده ورغباتدده ،والسددندباد كمددا تفد ّدوره ألددق ليلددة وليلددة هددو ذلددن البطددل
ّ
األسددطوري المغد ِّ
دامر الددذي ال يهدددأ ،فددال يكدداد ينتهددي مددن رحلددة حتددى يشددرا فددي أخددرا ،لددذا فهددو يمتدداز
ّ
طويلدة عبدر البحدار والجدزرإ ،2وقدد اتكدأ علدي ال ليلدي فدي قفديدته إ
عن غيره من األبطال برحالته ال ّ

اغتيالإ على هذه الش فية الت ار ية ُليميط الل ام عن الواقع الحالي الذي يرزل تحته الوطن ،فيقول:

وقلبك طفل
تحت جناحي
إّني أخذتك َ
َ
رميت َك،
ُ

قد َّ
كنزك،
رث ُ
السندباد ُخرافة!
و
ُ
فيك
قهرت
ُ
اجع َ
النعاس ،المو َ
َ

قيد المسافة
وما بين عيني وعينك ُ
أرى ج ّثتي في ِح َماك
وترمد عينك دوني
وترصدني في عماك!

3

يعكس عنوان القفيدة إاغتيالإ القتل والعذاب الذي يقوم به المحتل على األرض ،فعندد قدراءة العندوان
تشعر أنن أمام جريمة تستهد

أبناء الشع

النص تلمح مراوحة الشاعر بين ضمير الغائ
ّ

االغتيداال

الفلسطيني بجميع فئاته ،وعند إمعان النردر فدي كلمدا
والمتكّلم ،فالشداعر الدذي اكتدوا بتجربدة الفقددان وك درة

لكنده يعلدم فدي قد اررة
فدي وطنده ق ّدرر أن يو ّ
ظدق ش فدية شدعبية تُشداركه همومده وأح ازندهّ ،

أن هذه الش فية قد بلي
نفسه ّ
 .1المفدر السابم،

كنوزهدا ،وبدالرغم مدن ذلدن لدم يستسدلم الشداعر للعدذاب بدل عدزم علدى
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 .2علي عشري زايد :استدعاء الش فيا

الت ار ية في الشعر العربي المعاصر،

 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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امتفددا

األلددم وقهددر المواجددع والعددودة إلددى المجابهددة والتحد ّددي مددن جديددد ،وهددذا تُفد ّدرل بدده عبددارة إ

قهدر المواجدعإ؛ ليتح ّدول الشداعر مدن الرحلدة ال ارجيدة التدي كدان يقدوم بهدا السدندباد بح ًدا عدن الكندوز
والجواهر كما هي في أصل الحكاية إلى رحلة داخلية بح ًا عن األمن والسالم في نفسه.
دتمد مدن
الفراا فدي نفدس الشداعر ،وهدو صدراا مس ّ
وتكشق هاتان الرحلتان الداخلية وال ارجية عمم ّ
أن األنرمددة مددا ازلد
الواقدع الدذي يعيشدده إ فحمددى بددالدهإ لددم تعددد حاميدة لدده وال ألبندداء وطندده ،وخاصددة ّ
تتعدامى عددن ك ّدل مددا يددور حولدده ،فضدياا األمددن واإلنسدان وعدددم معرفدة المفددير الدذي ينتردره هدو مددا
وتعجبدده
الداخليددة ،وقددد سدداعد تكدرار عالمددا التعجد علددى كشددق خفايددا نفسدده المرهقددة
دؤرق سدريرته ّ
ّ
يد ّ
إن توظي ددق المعطي ددا
م ددن مواق ددق الع ددالم المح دديط ب دده تج دداه قض دديته ،إ ّ

إيحائي ددا
فني ددا
الت ار ي ددة
توظيف ددا ًّ
ً
ً

متينا للردية الشعرية المعاصرةإ.1
للتعبير عن ردية شعرية معاصرة تجعل منها
نسيجا ً
ً

الحكاية الخرافية

انتشددر الحكايددة ال رافيددة فددي الشددعر الفلسددطيني لمددا تتضددمنه أحدددا ها مددن ش فدديا

وأفعددال خارقددة،

فهي كما وصفها إبراهيم نمر موسى تعتمد في مستواها الحكائي على ش فية البطل وأفعاله ال ارقدة
ويتحول فيها األبطال إلى رموز تلتفم بالواقع
أك ر من اعتمادها على الحد نفسه،
ّ
ظفها علي ال ليلي في شعره:
ومن هذه الحكايا التي و ّ

2

حكاية الغول
تحد ّدد

ال ليلددي فددي كتابددهإ الغددول مدددخل إلددى ال ارف ددة العربيددةإ عددن انف دراد الغددول بأهميددة كبي درة ف ددي

حيندا آخدر ،وقدد
حينا وبين الطيبدة ً
قوة خارقة تتراول بين البطش ال ارق ً
الوجدان الشعبي العربي ،فهو ّ
إيالمدا وشدذوًذا ،يأخدذ صدورة التالعد باإلنسدان وإخضداعه
تفدل هدذه المراوحدة إلدى شدكل الدث أك در ً

3
غس دان الحسددن ّأندده
لحال دة مددن الس د رية والددذعر  ،ومددن األحاديددث الشددائعة حددول الغددول كمددا وصددفه ّ
متوهجددة ،كأنهددا نددار ترمددي بشددرر ولدده صددو ُم يددق
ي طددق األش د ا ويقددتلهم ،ل ده عيددون حمددراء ّ

يسددمى التهميددر ،يرهددر فددي الليددل وي تفددي فددي النهددار ،ولدده قدددرة خارقددة بكلمددة مندده يتحقددم المدراد وهددو

 .1أنور الشعر :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2انرر :صو الت ار

والهوية،
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 .3علي ال ليلي :الغول مدخل إلى ال رافة العربية ،منشو ار الرواد ،القدو،1982،

190

37

جدنس مددن الجددن والشددياطين ،1وقددد اسددتلهم علددي ال ليلدي النردرة الشددعبية التددي تتشدداءم مددن هددذا الكددائن
عدة قفائد له ،ومنها قوله:
ا
ظفها إحدا س
وو ّ
مر في ّ
بح ُث َعن أَط َفالنا َّ
الط ِعيَنة
َن َ

حن
ولَ ،وَن ُ
أَ
َسَرَها ال ُغ ُ
طان ِفي
لُلمطَل ِق الُقب َ

َغ ِ
افُلونَ ،نحمل ِ
الجَرار
َُ
الس ِفيَنة...
َّ

َن ُثور

الشتاء
َك َما ُي ّلو ُن َّ
اب ِفي ِّ
الس َح َ
2
ِ
يص ُنور!
َبص ُ

اسددتعان ال ليل ددي ف ددي المقطوع ددة السددابقة ب ددالغول ،ليق د ّددم للق ددارئ صددورة مرعب ددة لالح ددتالل ال ددذي يأس ددر
األطفددال ويقددتلهم ،وقددد رسددم صددورة واضددحة للحيدداة التددي يعيشددها أبندداء الشددع

الجمع إ نحنإ ،فالكل غافل عما يحد

حوله من جرائم ،تشغله مفدالحه الش فدية وإرضداء القدادة إ

قبطددان السددفينةإ ،والشدداعر هنددا ُيحدداكي الواقددع المددؤلم الددذي يعيشدده الشددع
االحددتالل وأسددر األطفددال ،وقددد جدداء

بداللددة توظيددق ضددمير

التراكي د

الفلسددطيني تح د

سدديطرة

المسددجوعة بددين إ الطعينددة والسددفينةإ مقترنددة بتسددكين

التمسدن بددالقيم اإلنسدانية والن ددوة والشددهامة فدي وقتنددا الحاضددر،
حدر القافيددة؛ ّ
لتؤكدد ضددرورة ال بددا و ّ
لكد ّدن الشدداعر يطل د مددن الشددعوب أالّ تقبددل االكت دواء بنددار ال طددأ وطعددم الرع د وال د ّذل ،لددذلن ال يوجددد
تتشكل الرديا الشعرية  ،التدي تسدتند إليهدا القفديدة فدي
خيار أمامهم إالّ ال ورة على الرالمين ،حيث إ ّ

توليددد الداللددة مددن البنيددة السددطحية للحكايددة الشددعبية وبطلهددا الرئيسددي ال ددارق للعددادة إ الغددولإ ،لتندددال
الدددالال

طددي مسدداحا
بددين يدددي الشدداعر ،وتغ ّ

التدداريي الجمدداعي للشددع

زمانيددة ومكانيددة وواقعيددة ،تضددرب بجددذورها فددي عمددم

ظدق إلظهددار عمددم المأسدداة
لكنهددا تو ّ
الفلسددطيني واليهددودي علددى حددد سدواءّ ،
الفلسددطيني المشد ّدرد مددن وطندده ،أو المقتددول فددي داخددل وطندده

اإلنسددانية التددي يددرزل تحتهددا أبندداء الشددع

مكون ددا
ومدن دده ،فيؤس ددس الش دداعر ب ددذلن لردي ددا تحريض ددية واقعي ددة باالس ددتناد إل ددى ّ

ع ددالم غي ددر واقع ددي

وخي دداليإ ،3وف ددي انتق دداء عب ددارة إ بف دديص ن ددورإ ف ددي نهاي ددة المقطوع ددة إض ددفاء لمالم ددح التف ددادل عل ددى

 .1غسان الحسن :الحكاية ال رافية في ضفتي األردن ،دار الجليل ،فلسطين،1988 ،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة،ج،1
 .3إبراهيم نمر موسى :صو الت ار

والهوية،
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القفيدة بعد أن افتتحها بفورة مرعبة وهي صورة الغول ،فهذه ال دورة هدي بم ابدة مداء السدحاب الدذي
ليتحرر الشع
ويزين سماء الشتاء
يحي األرض ّ
ّ

من وطأة هذا العدو الرالم.

أن توظيددق حكايددة الغددول ُيعيددد المتّلقددي إلددى زمنددين ،الددزمن األول هددو الددزمن الددذي
ويددرا أنددور الشددعر ّ
نشدأ فيده الحكايدة وهدو زمدن موغدل فدي القددم ،فيكدون الشداعر قدد اسدتلهم الدزمن الماضدي ليتغّلد بدده
علددى قسددوة الحيدداة المعاص درة ،والد ّدزمن ال دداني هددو زمددن طفولددة المتّلقددي إذ تُعيددد هددذه الحكايددا

المتلّقددي

جدتده ،يشدتم رائحدة األم تعبدم نايدا القفديدة ،1وهدي
أمده أو ّ
إلى الزمن الذي كان فيه يرقد فدي حضدن ّ
وسيلة من الشاعر الست ارة عاطفة المتلّقي إلى ضرورة الحفا على ت ار الحكايدة الشدعبية ،وتعليمهدا
ألبنائها م لما تعّلمها هو في صغره.
يتحد
وفي قفيدة أخرا لم ّ

الشاعر عن غول واحد ،إنما عن مجموعة من الغيالن بقوله:

عبد
الم ُ
َ
ويض ُم َ
ِ
وكب
ودَ ،عَلى َك َ
عب َ
الم ُ
َعاب َد ُه َو َ
ِ
ط ٍار ِف ِض ٍي
لء ِإ َ
م َ
ّ
َسوَد
حت َش ِر ٍ
َت َ
يط أ َ

ان
انَ ،
أ َ
أحز ٌ
َحز ٌ
ِ
صوِفية
َصام َت ٌةِ ،ب َص َال ٍة ُ
الق ِ
لب
توه ِج ِفي َ
الم ّ
َو ُعُيو ٍن َ
تتحَّد ُث َعن َّه َذا ُ
يدا
يدا َش ِه َ
َش ِه ا
ِضّد ِ
يال ِن
الغ َ
ِ
قوًّيا
َفتًّيا َو َ
2
اص ِ
ِضّد َقر ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنسان
صوص
األرضُ ،ل
نة

است مر الشداعر ش فدية الغديالن مدع ق ارصدنة األرض ولفدو
سوداوية متشائمة ،وهذا ما يؤكدده عندوان القفديدة إ تحد

اإلنسدان وهدي صدورة تمتلدئ بنردرة

متبوعدا بتكدرار مفدردةإ أحدزان،
شدريط أسدودإ
ً

دالما بددل يريدددون
أح دزانإ ليرسددم صددورة للحيدداة فددي ظد ّدل وجددود االحددتالل ،فه دؤالء األعددداء ال يريدددون سد ً
دعبا ذلديالً يقبدل ك ّدل
شعبا يستعبدونه بداللدة قدول الشداعر إ يضدم المعبدد عابدده ومعبدودهإ ،ويريددون ش ً
ً
 .1انرر :توظيق الت ار في الشعر الفلسطيني المعاصر،
 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
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الدراميدة علدى م ّدر
أوامرهم ،وإالّ سيكون مفيره القتل والتعدذي  ،وتشدير مفدردة إ ضددإ بتك ّدرر المشداهد ّ
وتفشدي الضدعق والهدوان
ضد هؤالء الغيالن ،فتحمل هذه الفدورة قسدوة الوضدع الدراهن ّ
التاريي بمعنى ّ

أن أبنداء الشدع
بين ك ير من الشدعوب التدي بسدط ق ارصدنة األرض نفدوذهم عليهدا ،إالّ ّ

الفلسدطيني مدا

ضد االحتالل.
فتياً ،قوياًإ ّ
وهمة ال تضعق إ ّ
زالوا في مقاومة ّ
كمدا جدداء التوظيفددا سددلبية تجدداه هددذه الشددعوب لتحد ّذر المتلقددي مددن ضددرورة عدددم االن ددداا بددأقوالهم
االستسدالم

العزة والق ّدوة ورفد
الكاذبة التي تحاول تبرير فعل الجاني ،وتبرز مفردا الشاعر دالال
ّ
لتجسدد صدورة الطغيددان
لهدم ،وبالتدالي تتضدافر اللغدة التددي و ّ
ظفهدا الشداعر مدع حكايدة الغدديالن الشدعبية ّ
ضد الشع
العالمي ّ

أن اإلقبال على الحكاية والت ار الشدعبي هدو جدزء
الفلسطيني ،ويرا حلمي بدير ّ

ظددق للتعدداون فددي تفسددير المضددمون الفنددي ،فددالت ار فددي حقيقتدده شدداهد
مددن عدددد مددن المعددار التددي تُو ّ

عددن الت د ار ف ددنحن ال

األم ددة وحضددارتها ،وحددين تحددد
الحضددارة ورائحددة األجددداد ،بدده تُقدداو أصددالة ّ
نتحدّدد عددن ِّ
لكننددا نتعامددل معدده باعتبدداره
تركددة جامدددة ،أو قوالد
محنطددة ،أو نمدداذج عفددا عليهددا الد ّدزمن ّ
ّ
وروحا دافعة ت ير فينا القدرة على التغيير ،وبناء المستقبل على الوجه األم ل.1.
حية
قوة ّ
ً

حكاية حورية البحر" جنيات البحر"

ظددق الشدداعر ش فددية حوريددة البحددر التددي جازف د
وّ

وصددعد

إلددى سددطح البحددر بجدوار سددفينة كان د

طم د
قويدة وتح ّ
تم ّدر مدن ذلددن المكدان فد أر م لوقدا مدن البشددر ،وبقيد تُدراقبهم إلدى أن جداء هبددة ّ
فغن د لدده الحوريددة بفددوتها
السددفينة وسددقط كددل مددن فيهددا فددي البحددر باسددت ناء األميددر الددذي بقددي فت درة ّ
السدداحر واسددتيق بعددد أيددام ،وقع د

الحوريددة فددي غ درام األميددر الددذي عدداد لقف دره وطل د

طلب د

الحوريددة مددن السدداحرة أن تسددمح لهددا بالددذهاب فسددمح

يطلد

منهددا األميددر الددزواج بعددد ال ددة أيددام ،مد ّدر األيددام ال د ال

بشددرط أن تعددود خادمددة عندددها إذا لددم
دون طل د

درض بدذلن وحدارب السداحرة بقدوة و بدا
بالقوة خادمة عندهاّ ،
لكن األميدر لدم ي َ
ّ
2
وتزوجها في حفل بهي .
منها ّ
قفة الحورية وجنيا
استحضر ال ليلي ّ
ِ
انتحر ِ
الب َح ِر
قُ ،ق ِت َلَ ،
اقتَر َن ِب ِجنَّيات َ
العاش ُ
ََ َ

منهددا زيارتدده،

األميددر فأعادتهددا السدداحرة
إلدى أن خّلدص الحوريدة

البحر في قفيدتين من قفائده ،أولها قال فيها:

 .1انرر :أ ر األدب الشعبي في األدب الحديث،
 .2ليالي أحمد ، www. Kataket.com ،تم
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ارت َف َع ِإَلى ال َغيم؟!
َ
الص ِ
مت،
َت َغل َغلَنا ِفي َّ
َوِفي َهَر ِج الّنعي

فهم.
َوَلم َن َ

تحد ّدد

1

إب دراهيم نمددر موسددى عددن جاذبيددة العددالم الحي دواني فددي الحكايددا

األساسددية التددي جعل د

ال رافيددة باعتبدداره مددن العوامددل

ار مددن الواقددع ،أو
ال طدداب الشددعري ف درًا

الشدداعر الفلسددطيني يوظفهددا فددي نسددي

ألنه ددا أش ددد واقعي ددة م ددن الواق ددع الفلس ددطيني المأس دداوي ،فك ددان الش دداعر به ددذا المعن ددى يه ددرب م ددن الواق ددع
2
تجسدده حكايدة إحوريدة البحدرإ ُيدوازي
الفلسطيني المأساوي من خالل الحكايا ال رافية  ،فالوهم الذي ّ
تتكشدق أمدوره ،فالعاشدم هندا هدو الفددائي الدذي ُيحداول ت لديص أرضده
الواقع الحالي الذي سدرعان مدا ّ

دالقوة جمددال
مددن شددر العدددو الددذي ُيفددادر حريتهددا ،وحوريددة البحددر هددي فلسددطين التددي سددلبها المحتددل بد ّ
أرضها وخيراتها ،وسدقط الشدهداء علدى ارهدا لتحريرهدا مدن بطشده ،وفدي توظيدق صديغة الفعدل المبندي

ِّ
أن هندداا مددن ُيحدداول قتددل أحددالم الفلسددطينيين وآمددالهم فددي العدديش بسددالم
للمجهددول إ ُقتددلإ داللددة علددى ّ
الدذي

على أرضهم ،ففعد أرواحهم إلى السماء لتنال أرضدهم كرامتهدا واسدتقاللها فدي ظ ّدل الفدم
ُي ّيم على كل مكدان وبدالد ،فلدم ُيفلدح الك يدرون إالّ فدي االسدتنكار والشدج لمدا يحدد لهدذه الحوريدة،

لك د ّدنهم ل ددم يفهمد دوا معن ددى التض ددحية والف ددداء ول ددن يفهموه ددا ألنه ددم غي ددر ق ددادرين عل ددى تق ددديمها ،وتحم ددل
عالمددا

التعجد

واالسددتفهام االسددت فا

بكددل مددن يتردداهر ّأندده بطددل ُيحدداول رفددع الضدديم عددن الددبالد،

لكنه في الحقيقة يتّ ذ من أسرها وسيلة لكس
ّ

دث لبنداء
المال والمناص  ،ومدن مغدزا هدذه الحكايدة ح ّ

الوطن على ضدرورة التفدميم الددائم علدى تحقيدم األهددا
التغّل

وتمكدن مدن
كداألمير الدذي حدارب السداحرة ّ

على كيدها وشرورها ،وفي قفيدة أخرا يقول الشاعر:

أََّي ُت َها ِ
الجي َف ُة

غم َّ
دسية
الن ِار الُق َ
َر َ
صع َد ُح ِ
ورَية
َلن َت َ

ِ
ريحان
أَو ُتزِهَر أَشتل اّل َ
ِفي م ِ
الع ِ
صرَية.
الم َ
وتى َ
َ َ
حرَقة َ
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الش َجرُة
َمع َذلِ َكَ ،ت َبقى ّ
1
السم
غم ّ
َر َ

أك ددر الشدداعر مددن توظيددق البحددر فددي قفددائده ،فمهمددة البحددر الددذي تسددكنه الحوريددة تحمددل دالال
متنوعة منها عدم األمان ،وانعدام الردية والمفير المجهول الذي ُيرافم قضية وطنه ،لكدن الشداعر
ّ
اندزال عددن نددص الحكايددة األصددلية التددي اسددتطاع

الحوريددة فيهددا أن تفددعد وتفددل إلددى األميددر ،كمددا

طبقهدا حددي ًا ،ض ّدد البشدر
دديما وأصدبح ُي ّ
استحضر الشاعر محرقة الموتى الكذبة التدي ص ّددقها العددو ق ً
اقعيداإ
والشدجر وقتددل كد ّدل مردداهر الحيدداة واإلنسددانية علددى األرض ،وبددذلن تكتسد حوريددة البحددر بعد ًددا و ً

وتكشق عن راء داللي ،وتمد السياق الشعري بح اررة التجربة اإلنسدانية فدي أبعادهدا الفطريدة ،ولكنهدا

تسري في عف

العفر ،لتطرل أعمم أبعاده في إطاره المأساوي للداللة على ضياا فلسطينإ. 2

ويؤكد با
يتحداّ ،
لكن علي ال ليلي كعادته في جميع قفائده ما زال ّ
ّ

الفلسطيني وتمس ّدكه بأرضده

بددالرغم مددن السد ّدم الددذي ُيلد ّدو حياتدده وحيدداة أرضدده ،فجددذوره ابتددة فددي وطندده ك بددا
الميتددة إضددافة إلددى قافيددة الهدداء
بغفددة فددي القل د يكشددفه نددداء الج ّددة ّ
األرض ،ويددأتي النددداء الملدديء ّ
الحلقية التي تكشق األلم الذي يسكن قلد

جددذور الشددجر فددي

الشداعر مدن مشداهد القتدل المتك ّدررة علدى أرض فلسدطين،

ويحداول مدن خاللده إيقاظده مدن غفلتده وتسدتعرض عبارتدا إ الندار
ّ
الس ط الذي ينتابه ُ
معب ًار عن شعور ّ
القدسية ،محرقة الموتى العفريةإ مشاهد الضدحايا مدن األطفدال والنسداء ،وقدد جداء هدذا االنزيدال عدن
متماشيا مع حال العرب اليوم الذين يتفّفون بعددم وحددة الهدد
الحكاية المعروفة
ً
دوامددة السدداحرة الش دريرة إ إس درائيلإ ،ولددن ينفددذ مددن بطشددها إالّ أصددحاب اإلرادة
سددي ّ
رلون سددائرين فددي ّ
والتشدت  ،وبالتدالي

القوية وال با
ّ

على المبادئ الفحيحة وهم إ المناضلون الم لفون لوطنهمإ.

الدين والمصباح السحري
حكاية عالء ّ
تُشد ّدكل حكايددة عددالء الدددين كمددا وصددفها يوسددق أبددو صددبيح آلددة سددحرية يسددتطيع مالكهددا القيددام بفعددل
أشياء خارقة ،فكأنها بذلن تسد عجز اإلنسدان فدي تغييدر الواقدع ،فمفدبال عدالء الددين إذا ُفدرا ظهدر
مددارد جنددي ُي ّلبددي كددل مطالد
ّ

3
ليوضددح للقددارئ
فاركدده مهمددا صددعب  ،وقددد و ّ
ظددق ال ليلددي هددذه الحكايددة ّ
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ّأن دده ال يحل ددم به ددذا المف ددبال الس ددحري ال ددذي يتمن دداه الك ي ددرون ،ك د ّدل هدف دده ه ددو تحري ددر أرض فلس ددطين
والعودة إلى ترابها ،فيقول في قفيدتهإ لن ذكرياتن ،ولي وصيتنإ

ال لِي،
َق َ
عصر ه ّذاِ ،مصباح عالَء ِّ
الدين
للِ ِ َ
َ ُ َ
ى
اسمه "األُذنإ
َك َما َتَر َ ،صار ُ
َو َصار ِمن ُن ُجومِ ُهوليود
خت ِرِعين ،و ِمن الم ِّ
وصار ِمن الم ِ
صد ِرين ِ
الكَبار
َ َ
ُ
ُ
ِِ
ِ
ورين أَيض ا.
شه َ
الم ُ
َوم َن الجنَراًلت و َ
1
اسم َك أَنت؟
َما ُ

يطرل الشاعر في نهاية المقطوعة تسدادالً اسدتنكارًيا يسدتفهم فيده عدن اسدم البطدل الفلسدطيني الدذي لدم
الدين ومفباحه الذي صار مدن أشدهر نجدوم السدينما ،واقتدرن اسدمه
مجد أحد أعماله كما ُم ّجد عالء ّ
ُي ّ
باالخت ارعددا واإلنج ددا از العريم ددة وف ددي ابت ددداء الش دداعر مقطوعت دده بالح ددديث ع ددن حاج ددة ه ددذا الزمددان

تحسددر علددى غيدداب العددرب وضددياا ك درامتهم وأمجددادهم العريقددة ،حيددث يشددعر
لمفددبال عددالء الدددين ّ
القددارئ بددالحزن األلدديم الددذي يسددكن ف دؤاد الشدداعر الددذي انعدددم فيدده األفعددال وانتشددر فيدده ال طابددا
واألقد دوال الت ددي ال تُس ددمن وال تُغن ددي م ددن ج ددوا بدالل ددة توظي ددق إ األذنإ الت ددي س ددئم

م ددن ك د درة س ددماا

أن
االس ددتنكا ار والش ددعا ار المزيف ددة ،ويح دداول الش دداعر أن ُيره ددر م ددن خ ددالل اس ددتدعاء ه ددذه الحكاي ددة ّ

ير مددن مفددبال عدالء الدددين ،فمددن يحمددل روحدده
التضددحية التددي ُيقد ّددمها المناضددل إلددى وطندده أقددوا تددأ ًا

علدى يدده ليفتددي بهددا أرض بدالده أحدم بالتمجيددد والشدهرة مدن عددالء الددين الدذي يحقددم مدا يريدد البشددر

دالقوة ال ارقددة والسددعي
بمجد ّدرد فددركهم المفددبال ،وإن كددان الجند
دي الددذي يسددكن هددذا المفددبال يمتدداز بد ّ
ّ
أن أفع ددال المد درابطين عل ددى أرض
دإن عل ددي ال ليل ددي يد درا ّ
ال دددائم إلرض دداء الجمي ددع وتغيي ددر أحد دوالهم ،ف د ّ
وطنهم والسعي الدائم لتحقيم أحالمهم دعدائم أساسدية للقضدية الوطنيدة ،ولدم يدأ ِّ االسدتفهام فدي نهايدة
المقطوعد ددة لجهد ددل الشد دداعر بد ددالجواب ،بد ددل لتد ددذكير األمد ددم بضد ددرورة الوقد ددو
يفبون إليه من حقوق وآمال.
ومساندتهم لتحقيم ما ُ
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األغنية الشعبية

ملحنددة ،مجهولددة النشددأة ،نشددأ
عرفهددا فددوزي العنتيددل هددي إ قفدديدة غنائيددة ّ
األغنيددة الشددعبية كمددا ّ
العامة من الناو في أزمنة ماضية وبقي

بددين

أزمانا طويلة ،وفي هذا الندوا مدن األغداني ال يهدتم
متداولة ً

الندداو بمؤلددق أو مّلحددن ،1وتتسددم األغدداني الشددعبية كمددا وصددفها إب دراهيم نمددر موسددى بقفددر الجمددل،
تهز الوجدان ،وتُ ير العاطفة المقترنة ب راء جمالي.
والجاذبية اللحنية واإليقاعية التي ّ

2

ركز فيه على اهتمدام هدذه األغنيدة
خاصا لأغنية الشعبية الفلسطينية ّ
وقد أضا خليل حسونة تعر ًيفا ً
باللهجددة الفلسددطينية الدارجددة؛ أبدددعها واحددد أو أك ددر مددن مبدددعي الت د ار فددي وق د مضددى ،وصددادف
ألنهددا جدداء
صدددا فددي نفددوو معرددم أبندداء شددعبنا ّ

عمددا يجددول فددي خ دواطرهم ،فشدداع
ّ
معب درة ّ
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بيددنهم

ظل
وّ

أجيالهم تتناقلهدا جديالً بعدد جيدل ،ففدار مجهولدة المؤلدق مملوكدة للشدع

الجماعي.

1

معبدرة عدن وجدانده
ّ

جاادول رقاام " "13يبااين توظيااف أن اواع األغنيااة الشااعبية فااي شااعر علااي الخليلااي وعااددها وطاارق
توظيفها:
مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة الشعبية

عاااااااااااااادد

المسااااااااااااااااااااااااااحة

التكرار

المكانية

تقنية التوظيف

آلية التوظيف

جزئي

كلي

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

تآلف

تخالف

.1

تضاريس من الذاكرة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.2

جدلية وطن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.3

وحاااااااادك ثاااااااام تاااااااازدحم

األطفال

الحديقة
.4

نااااااابلس تمضااااااي إلااااااى
البحر

السهرات
األعراس و ّ
الثورة والتحدي

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

األطفال

2

2

2

2

الثورة والتحدي

1

1

1

1

.5

تكوين للوردة

الزراعة
ّ

1

1

1

1

.6

انتشاااااااار علاااااااى بااااااااب

األطفال

1

1

1

1

المخيم
.7
.8

الضااااااحك ماااااان رجااااااوم

مفردة أغنية شعبية

1

1

1

1

الدمامة

األعراس والسهرات

1

1

1

1

الزراعة

6

1

ماااااازال الحلااااام محاولاااااة

1

6

6

خطرة

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

الشتاء

1

1

األطفال

1

1

األع ارس

5

الزراعة

1

1

1

1
1
1

1
5

5

1

1

الثورة

1

1

1

1

األطفال

1

1

1

1

األطفال

1

1

-

-

-

الزراعة

1

1

األطفال

7

.13

خريف الصفات

مفردة أغنية شعبية

1

1

.14

شرفات الكالم

-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

1

1

7

7

1

1

-

-
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-

1

-

-

5

-

-

-

-

تعدددد

أندواا األغدداني الشددعبية فددي شددعر علددي ال ليلددي ،حيددث بلددغ عددددها إتسددع عشددرةإ أغنيددة شددعبية

توزع
ّ

بين أغاني ال ورة والتحدي ،واألعراو ،والزراعة ،واألطفال.

الشدعبية إ دال
حاز ديوانإ مازال الحلم محاولدة خطدرةإ علدى أعلدى عددد مدن توظيدق األغداني ّ

عشدرةإ

مرة ؛ حاول الشاعر من خاللها التأكيد على ضدرورة التم ّدرد علدى الد ّذل واالستسدالم والتمسدن بدالحقوق
أن الشداعر فدي هدذا الدديوان كاند
واسترجاعها بالقوة والعزيمدة ،وخاصدة ّ

تؤرقده مشدكلة الوجدود وإ بدا

للتجددذر فددي
الحقددوق فددي األرض ،فلجددأ إلددى األغنيددة الشددعبية ليجعددل مددن هددذا الت د ار الشددعبي وسدديلة ّ

التمسن بها.
األرض ،و ّ
مقطعدا مددن األغنيددة
تنوعد أسددالي توظيددق علددي ال ليلددي لهددذه األغدداني الشددعبي ،فتددارة كددان ُيضد ّدمن
ً
الشعبية إلشعاا إيحاءا

مؤ رة في القفيدة ،وتدارة كدان يعمدد إلدى ذكدر اسدم األغنيدة مدع شدرل بسديط

يانا يقوم بتحوير نفها ليتالءم مع التجربة الشعرية.
عنها في الحاشية ،وأح ً

التحدي
_ أغاني ال ّثورة و ّ

بأندده مددن
مددن األغدداني الشددعبية التددي استحضددرها ال ليلددي إالمدوالإ ،وقددد وصددق خليددل حسددونة المدوال ّ

أشددهر أنمدداط األغنيددة الشددعبية الفلسددطينية ،فيدده يمددزج الفلسددطيني بددين األرض ،والحد  ،والمدرأة بفددورة
يمتزج فيها الوجد مع األمل.

1

ليحمدل تلدن اللفردة دالال
وقد و ّ
ظق ال ليلي في بعد مقطوعاتده لفردة إ الم ّدوالإ ّ
مواالً بعينه في قفيدته ،فيقول:
يو ّ
ظق ّ
انت ِظروا َوعدي
َف َ

عدا
َو ا

ِ
العص ُفور
أَن ُنطع َم َه ّذا ُ
َوأَن ُن ِ
المد َفع
خر َ
س َه ّذا َ
عدا
َو َ

سب َح َّ
التيار
ضد ّ
أَن َن َ
كت َب.
َوأَن َن ُ

نشَر،
َوأَن َن ُ
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لكنده لدم
معيندةّ ،
ّ

سم َع
أَن َن َ

َشعار
أَحَلى األ َ

عد،
َف َال َسَق َ
الو ُ
ط َ

الم َّوال!
َوًَل َسَقط َ

1

التد د ار الش ددعبي

دوعيا ألرض ال ددوطن الت ددي احتض ددن
ُيمّ ددل الم د ّدوال ف ددي ه ددذه المقطوع ددة مع ددادالً موض د ً
والمواويل منذ زمن طويل،إ فالقوة في است دام الرمز التعتمد على الرمز نفسه بمقددار مدا تعتمدد علدى
طابع ددا ش ددعرًيا بمعن ددى أن تك ددون أداة لنق ددل المش دداعر المف دداحبة للموق ددق
الس ددياق فه ددذا ُيض ددفي علي دده ً
وتحديد أبعاده النفسيةإ ،2لذلن ابتددأ حدي ده بقطدع وعدد علدى نفسده بدأن ُيحداف هدو وجميدع أبنداء وطنده

على هذا الت ار العريم بداللة قوله إ ُن رو هدذا المددفعإ الدذي ُيحداول قتدل ك ّدل مرداهر الجمدال التدي

توجد ددد علد ددى أرض فلسد ددطين ،وأن يجعد ددل تغاريد ددد العفد ددافير تنتشد ددر فد ددي رحد دداب سد ددمائهإ ُنطعد ددم هد ددذا

السدماا لهدذه
العفدفورإ ،ولدن ّ
يتوقدق عدن الكتابدة والنشدر ولدن يسدمح بتوّقدق أبنداء شدعبه عدن الغنداء و ّ
مهمددة الحفددا علددى ت د ار الددوطن المسددلوب مهمددا حدداول
المواويددل واألشددعار ،فهددو يحمددل علددى عاتقدده ّ
الشداهد األكبددر علدى تد ار الدوطن المسددلوب
ددو قتلده وسددرقة آ داره ،فسددتبقى هدذه األشددعار والمواويدل ّ
الع ّ
ددو قتلدده وسددرقة آ دداره ،فسددتبقى هددذه األشددعار والمواويددل الشدداهد األكبددر علددى أصددالة
مهمددا حدداول العد ّ

أن التد ار لدن
الموالإ تأكيد من الشاعر علدى ّ
الت ار الفلسطيني ،وفي تكرار عبارة إ فال سقط الوعدّ ،
يسددقط أبد ًددا وسدديبقى محفددو اًر فددي ذاكدرة األجيددال المتعاقبددة وقلوبهددا بتسددليم األبندداء رايتدده جدديالً بعددد جيددل،
فتوظيددق األفعددال المضددارعة بفدديغة الجمددع إ نكت د  ،تنشددر ،نسددمعإ تحمددل معنددى االسددتم اررية وعدددم

التوق ددق ع ددن إحي دداء جمي ددع مر دداهر التد د ار  ،وتتض ددافر قافي ددة الد دراء الت ددي تًفي ددد التكد درار واالس ددتم اررية
وتؤكدد الرسدالة التدي
التيار ،األشعارإ مع قافية الالم إ الم ّدوالإ التدي تفيدد االسدتعالء لتددعم ّ
إالعففورّ ،
التمرد على القتل والرلدم ورفد السدقوط واالستسدالم ،فسدقوط الم ّدوال
الموال وهي ّ
حملها الشاعر لهذا ّ
يعني سقوط الوطن الذي يرفضه الشاعر بكل شكل من األشكال.

قائال:
دائما ً
كما ّ
أكد الشاعر في قفيدة إ ملحمة صغيرةإ الرسالة التي يسعى إليها الشاعر ً
وإّذ ينب ِثق األَط َفال ِمن األَزّق ِة ي ِ
جوههم
حمُلو َن ُو َ
ُ َ
َ
َ ََ ُ

َقَن ِاديل َقَن ِاديل:
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الكرة األ ِ
َرضية
" َيا َق َمرَنا ِطل ِطل
َو َض ّوي َُ
ُخ َلقَنا ِ
و ما ُخلقَنا َت ِ
تنعيش ِب ُحّرية
نعيش ِبذل
َ
ط ال َف ِ
ِ َّ
ِ
اصل
الخ ِّ
نمو األَط َفالَ ،وَفي َ
َتن َفجُر َبَراع ُم اللوزَ ،ي ُ
ِِ
الجُن ِ
نت ِصب
ود َت َ
ين َقل ِب َك َوَب َ
َما َب َ
ق ُ
ين َ
الجَب ِل َع َال َق ُة َن َهارَ .بَناد ُ
1
ِ ِ
الر َصاص
حت َّ
ين َت َ
َو أَنت أَنت َت َتنا َث ِر َ
استحض ددر الش دداعر الهتاف ددا

الت ددي يردده ددا الش ددباب ع ددادة ف ددي المس ددي ار الوطني ددة وعن ددد المهرجان ددا

ليبش ددر المتّلق ددي
الش ددعبية ،ويعك ددس اختي ددار الش دداعر لفئ ددة األطف ددال متبوع ددة بتكد درار مف ددردة إ قنادي ددلإ ّ
المشددعة بنددور الحددم هددي التددي
باألجيددال القادمددة التددي ستسددير علددى درب المقاومددة والجهدداد ،فالقناديددل ّ
ستضدديئ طريددم النفددر ،وقددد جدداء استحضددار الهتافددا
الفئا

ليؤكددد رف د
الشددعبية فددي المقطوعددة ّ

جميددع

دادا دالليدة
للذل والهزيمة،إ وقد اسدتطاا الشدعراء الفلسدطينيون إكسداب هدذه األغداني الشدعبية أبع ً

م تلفددةّ ،توحددد

فددي عالقددة فلس ددطينية عربيددة و يقددة العددرا ،ش د ّدكل

الرديددا الشددعرية ،وأغن د

وابد د

2
وتتوحدد الجهدود ليفدل الشدع
الش فية القوميدة وعالقاتهدا األخويدة واإلنسدانيةإ ّ ،
وبالتالي سيكون الجميع كالشه المضيئة التي تحترق لتضيء طريم األجيال القادمدة ،وفدي توظيدق

إلدى طريدم الحريدة

عب ددارة إ تنفج ددر بد دراعم الل ددوزإ وإ ينم ددو األطف ددالإ كناي ددة ع ددن النت ددائ الت ددي س ددتتم ّ

عنه ددا المقاوم ددة

والجهاد وهي خفوبة األرض وتفتّح األزهدار ،وقدد كدان لهدذا التوظيدق وق ادع سدمعي علدى أذن المتّلقدي

وقوتهددا رغددم
دس الددوطني عنددد القددارئّ ،
لشددحذ الهمددم وإيقددا الحد ّ
ويؤكددد الشدداعر شددمو أرض فلسددطين ّ
ِّ
المحدن والمفداع  ،فهددي كالجبدال صددامدة ال يزعزعهدا أزيددز الرصدا وتنددا ر الج دث ،فمددا بدين قلد
المقاومددة والجبددل عالقددة واضددحة كوضددول شددمس النهددار وفددي النهددار رمددز للحريددة واألمددل ،وقددد أبددان
أن المددو بشددر وك ارمددة هددي العد ّدزة
أن الحيدداة فددي ظد ّدل الددذل والمهانددة هددي مددو
ّ
مؤكددد ،و ّ
التوظيددق ّ
سيزهر بعدها العيش برغد وسعادة.
واالنتفار الحقيقي الذي ُ

أغاني العمل والزراعة:

كررهدا الشداعر خمدس مد ار
من األغداني التدي و ّ
ظفهدا الشداعر فدي هدذا السدياق أغنيدة إ النيدرإ التدي ّ

في قفيدة حمل

بأنهدا إ ال شدبة
عندوان األغنيدة الشدعبية ،وع ّدر ال ليلدي النيدر فدي حاشدية القفديدة ّ
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التي تعّلم فدي عندم ال ّدور المسدت دم للح ار دةإ ،1وأهددا هدذه القفديدة إلدى األطفدال الكهدول فدي ال ّدزمن
وبدأها بقوله:

الفع
ّ

إ َح َملوِني الِّنير
َوأََنا لِ ّسه ِصغير"
رد ٌة َتن ُثُرَها ِّ
الجَبل
َو َ
الريح َوُرَّم ُ
ان َ
َن ِ
اض ٌج َقبل الّت ِ
باشير
َ
الب َح ِر
ظهرِي ُم َثق ٌل ِب َّ
َو َ
البِّر َو َ
ف العص ِ
آًل ِ
اف ِ
ير
َو َ
ََ

َت ُموت.

2

يفور توظيدق هدذه األغنيدة الشدعبية حجدم األلدم الدذي ُيعداني منده أطفدال فلسدطين ،فقدد ُحرمدوا التمتّدع
ّ
وتحملوا المسؤولية منذ صدغرهم ،فأجسدامهم كدالورود الطرّيدة التدي
كبقية أطفال العالم
بمراحل طفولتهم ّ
ّ

الرحدة واألمدان
الريال في كل مكان ،وظهورهم م قلة بفواريي البر والبحدر ،ال يعرفدون طعدم ّا
ّ
تحركها ّ
منذ والدتهم ،وتزداد بشداعة المنردر عنددما يدرون مئدا األطفدال مدن جديلهم وإخدوتهم ُيقتلدون بدال ذند
تمكن الشاعر من خالل هذا االستحضار أن يرسم للقارئ بوضدول صدورة
في بيوتهم وبين أهلهم ،وقد ّ

دابر علدى طريدم الحددم ال
الطفدل الفلسدطيني الدذي أصدبح كهدالً مندذ صددغره إ ناضد قبدل التباشديرإ ،م ًا

تنحني عزيمته ،وفي هذا تأكيد علدى اتّسداا دائدرة المقاومدة التدي لدم تقتفدر علدى الشدباب والشديو بدل
وصل

يتحدون بأجسامهم الطرّية أقوا اآلال
إلى فئة األطفال الذين أصبحوا ّ

ويتابع قائالً:

" َح ّملوني الّنير
لسه ِص ِغير"
َوأََنا ّ
الك ِّ
ف َل ِه ايبا
َقا ِب ٌ
رد ِة َ
ض ِفي َو َ
ُكَّلما ِصرت رماداَ ،نب ِ
هتني ِمن َج ِديد
َ
ُ ََ
َ
ُخرى ِمن َج ِديد
ُخرىَ ،وأ َ
مرٌة أ َ
َج َ
ِ
اب
َصب َحت ا
بيتاَ ،شَّدني َ
ُكَّلما أ َ
الب ُ
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العسكرية.

وباب الب ِ
يت َينأَى َوَي ِبيد.
ََ ُ َ

1

عبر الشاعر عن فكرته بمجموعة من الفور حشدها إلى جان
ّ

األغنية الشعبية التدي تناصد

معهدا

قفدديدة النيددر بشددكل كلددي ليرسددم مددن خاللهددا صددورة شددعرية متكاملددة تحمددل نر درة خاصددة لفددورة هددذا

الطفل البطل ،وبالرغم من توظيق الشاعر لضمير المتكلم في أبيا

قفيدته إالّ أنده كدان يطمدع مدن

خالله أن تنتقل رسالته من اإلطار الذاتي المحلي إلى اإلطار اإلنساني الشامل فدي كدل مكدان ،ويدرا
أن األبيددا
إب دراهيم نمددر موسددى ّ

التددي تشد ّدكل فددي القفددائد لوح دا

فنيددة تفددويرية ،تندددرج فددي ناياهددا

تعبر عن جوا قاتدل للطفولدة ،يحلدم فيهدا الطفدل برغيدق خبدز يسدعى إليده حتدى يفدر
صور جزئيةّ ،
األلددم عندده ،لكد ّدن هددذا الحلددم صددع

التحقددم لطفددل فددي م يمددا

الالجئددين ،وبالتددالي تتضددح الفاعليددة

قسر دوب الطفولدة
النفسية للفورة الكلية من السياق الداللي المستند إلى رديا شعرية لطفل خلع عنه ًا
قبل أن يتجاوزها بسنين طويلدةإ ،2فهدذا الطفدل ال يحمدل فدي كّفده الفدغير إالّ شدعلة النضدال ليتف ّددا

ويوازي الشاعر بين ش فية هذا الطفل وبين طائر الفينيدم األسدطوري الدذي
بها لريال ال ّذل والهوانُ ،
الشدداعر بألفددا جملدده إ جم درة

عمددا سددبقها ،وفددي تالع د
ينبعددث مددن ّ
الرمدداد ليبدددأ حيدداة جديدددة ت تلددق ّ
الفدمود وال بدا فدي ك ّدل وقد وك ّأنده يؤسدطر بكلماتده نضدال
أخرا ،وأخرا من جديدإ تشجيع علدى ّ
هدؤالء األطفددال ،كمددا ُيسدّلط الشدداعر الضددوء علددى قضددية الهجدرة واللجددوء وعدددم اسددتقرار حيدداة األطفددال

في مشهد درامي مؤّر ،فال يكاد الفلسطيني يلبث في مكان حتّى يجد نفسه بفعل ظدرو

الحدرب فدي

البعد عن باب بيتده األصدلي الدذي يطمدح العدودة
مكان آخر وم ّيم جديد ،ومن منفى إلى منفى يزداد ُ

إليدده فددي كددل وقد  ،فددالحرب والد ّددمار لددم تُددور الطفددل الفلسددطيني سددوا اآلهددا

واألوجدداا المسددتمرة،

دائمدا علدى واقعدده
لمجريدا األحددا  ،فهدو يتم ّدرد ً
ويعكدس هدا التوظيدق الشدعبي كيفيدة رديدة الشداعر ُ
داعما طريم ال ورة والجهاد مت ّذاً من جيل األطفال سبيالً للوصول إلدى مدا يطمدح إليده ،فهدم
الفع
ّ
ً
قوة في زمن انتشر فيه الضعق والت اذل بين الجميع.
العنفر األك ر ّ
واستحضر الشاعر في قفيدته إ الرأو وأقدام الحفاةإ إحدا األغاني الشعبي التي كاند

وتفددور تضددحيا
منددذ عددام ّ ،1936
فيقول:

دتمرة مددن أج دل الد ّددفاا عددن أرضددهم وخي دراتهم،
الفلسددطينيين المسد ّ

اما َراح
َي َ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2انرر :صو الت ار والهوية،

دردد للحقدل
تُ ّ

48

94_93

204

َرواح
أ َ

البيدر
َعَلى َ

اما َب َابا
اما َم َايا َم َ
َي َ
يتون ُتَّفاح
يمون َبارود َز ُ
َل ُ
اس أَِّني مجُنون
ض َفَيظن َّ
نه ُ
َي َ
الن ُ
َ
أَو أَِّني َشَبح

اصور أَي أَي
أَو َمَرضَ ،م َ
رو َحةَ ،ح َجرَ ،قَلمُ ،عص ُفورَ ،ديَن ُ
ط ِفي الّليل ويسأ ِ
َلني
أ َّ
َن َّ
كت ُب َحَّتى َيه ِب َ
كتبَ ،ي ُ
فصولُ ُهَنا َي ُ
َ
الر َ
الم ُ
أس َ
1
ِ
الساعة.
َخبار َّ
َعن آخ ِر أ َ
يبدددو الشدداعر هنددا متز ًين دا بحّلددة الف ددر ،متمسد ًّدكا بأرضدده رغددم الم سددي التددي حّل د
الك ارم ددة المفق ددودة الت ددي س ددك

الشاعرة لشع

الجمي ددع من ددذ س ددنين طويل ددة عل ددى احتالله ددا،إ ف ددي محاول ددة إيق ددا ال ددذا

نائم تدعوه لالنبعا

اليقرة التدي تددعو إليهدا الدذا

بهددا ،فهددي عن دوان

دأن هدذه
والتجدد ،ومباركة الحيداة واألحيداء باسدت ناء الطغداة ....فك ّ

الشداعرة هدي إ يقردة المدو إ ،التدي تحقدم يقردة الفلسدطيني أو العربدي

ال ددذي ال يمل ددن س ددوا دم دده المتح د ّدول إل ددى مف دددر حيد داة اآلخد درينإ 2وتعك ددس كلم ددا
دفاع دا عنهددا ،فكددم شددهيد
دحية الكبي درة التددي ُيقد ّددمها أهددل الددبالد ألرضددهم ،فهددم يجددودون بددأرواحهم ً
التضد ّ
األغني ددة مق دددار

تحولد
سددقط علددى أرضدده ليمنددع المحتددل مددن قطددع أشددجارها ،وكددم شددجرة مددن أشددجار هددذا الحقددل ّ

تحركددا
أمدداكن لمراقبددة ّ

إلددى

األعددداء وقددتلهم ،وتعبددر كلمددة إ يامدداإ عددن ك درة مددا شددهده البيدددر مددن أحدددا

طياتهددا معدداني القد ّدوة وعدددم
دمويددة مددع هددذا العدددو ،وقددد صد ّدور الشدداعر نفسدده بعد ّددة صددور تحمددل فددي ّ
الفددور نفسدده التائقددة
االستسدالم فهددو إ كالشددبح وكالقنبلددة والقلدم والديناصددورإّ ،
ليوضددح مددن خدالل هددذه ّ
إلددى العددودة لهددذه البيددادر والكتابددة ع دن جمالهددا ومعرفددة أخبارهددا ،وقددد نجددح الشدداعر مددن خددالل هددذا

االستحضددار أن ُي ّب د

ويؤكددد تك درار
األسددس النضددالية السددتعادة أمجدداد هددذه األرض وجمددال خيراتهدداّ ،

ددو يقددق شددوكة فددي حلددم الجميددع علدديهم
صددو الحدداء الحلقددي إ رال ،سددالل ،شددبح ،تفددالإ أ ّن هددذا العد ّ
اقتالعا والت لص من ظلمها بكل الوسائل.

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .2إبراهيم نمر موسى :صو الت ار
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_ أغاني األطفال
تنددا ّ الشدداعر فددي قفدديدة إ السنسددليةإ مددع مطلددع األغنيددة الشددعبية سناسددل ذه د  ،وافتددتح المقدداطع

السددبعة للقفدديدة بمطلددع هددذه األغنيددة وهددو مددا ُيشددبه تك درار التقسدديم الددذي تحددد

عندده نددازا المالئكددة

بتفرا للمعندى األساسدي الدذي
يؤدي تكرار التقسيم وظيفة افتتال المقطوعة ّ
ويدق الجرو ً
بقولهاإ ّ
مؤذنا ّ
تقوم عليه القفيدةإ

1

الفدغار قبددل
أن هددذه األغنيددة مددن األغدداني الشددعبية التددي كددان ُي ّ
وقددد شددرل الشدداعر فددي الحاشددية ّ
غنيهددا ّ
2
عاما في ّأزقة نابلس في ليالي رمضان.
أربعين ً
فيقول:

اسل سَن ِ
ِ
اس ٌل
َسَن ٌ َ
سَن ِ
اسل َذ َهب

اسع ِ
ِ
الحيَلةَ ،هب
َيا َو َ
لِي َغ َاي ٌة ِم َن ال َغ َضب
اد ِ
مرِتي
سف َ
يها َج َ
َ

وأَرَفع الم َش ِ
اعل
َ ُ َ
َع ِاليةاِ ،في َّ
الق ِّ
طب
الح َ
ش َو َ
و ِ
ارث َجَّد ِتي
ِ
الج َد ِائل
م َن َ

الوأج واللوث َو َش َجرَة َّ
النسب
وَ

3

يكشق توظيق هذه األغنية األبعاد النفسية التي يعيشها الشاعر في ظ ّدل وجدود االحدتالل ،فقدد امتدزج
قلبدده بعاطفددة الغض د

والحنددين إإلددى األرض المسددلوبة لددذلن ُيطال د

بهبددة قويددة تُددوق الددوعي
الجميددع ّ

السترداد اإلر الشعبي الذي ُيحاول المحتل سدرقته وطمدس معالمده ،وقدد اسدتطاع

تُوصدل للمتّلقدي مقددار حزنده وألمده علدى هدذا التد ار  ،وتُدوق فدي نفسده ذكريدا

هدذه األغنيدة أن

دش والحطد
قديمدة للق ّ

ويجم ددع العائل ددة حول دده ،وحي دداة البس دداطة الت ددي ك ددان ي ددنعم به ددا الجمي ددع قب ددل س ددرقة االح ددتالل ل ددأرض،
 .1انرر :قضايا الشعر المعاصر،
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 .2علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،2
 .3علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3

288
280

206

وتتضددافر ه ددذه المقطوع ددة م ددع قافي ددة ال ددالم االس ددتعالئية والب دداء الش ددفوية ف ددي قول دده إسناس ددل المشدداعل،
الجدائلإ ،إ ذه  ،ه إ  ،إ الغض  ،الحط إ لرغبته فدي أن تفدل رسدالته إلدى الجميدع ويتح ّددا قّلدة

حيلهم ليكون الشع

أقوا من كل الررو .

تتحول سالسل الذه
وفي نهاية القفيدة يأمل الشاعر أن ّ
منقلي َتنط بيَن َكم مَن ِ
اقل
كل َّ
ذرٍة ِب َ
َ
َو ّ
َ
انت ِصب
أََنا ال ِّذي َ

إلى له

يحرق العدو ،فيقول:

ِ
يز ِ
ِ
ام َق ِائ ٌل
مَُ
ان َكّفيَ ،وضَر ٌ
ِمن س ِ ِ
إن ِّ
الرَهان َزِائ ٌل
اكتيّ ،
َ
والم َ ِ
يم َم ِائ ٌل
ستق ُ
َ ُ
الح ٌّي َق ِات ٌل
َو َ
الحق ب ِ
اط ٌل
و َّ َ

ق َن ِاز ٌل
َوالسو ُ
ِ 1
س ِ
ناس ٌلَ ،سَناس ُل
َ
تعكددس كلمددا

الشدداعر فددي هددذه المقطوعددة الحالددة المأسدداوية التددي وصددل

لهددا الددبالد بسددب

قبددولهم

حكدام هدذا العفدر الدذين يميلدون عدن الطريدم
دالليدا ل ّ
جسد المشهد ً
بعدا ً
بمرحلة الضعق والهوان ،وقد ّ
ويزّيفددون الحقددائم والحقدوق لتتناسد مددع مفدالحهم الش فددية ،وفددي
المسدتقيم ويكرهددون سددماا الحدمُ ،
داللة إ السوق نازلإ توضيح لوقو

عجلة الحياة فدي فلسدطين بسدب

ممارسدا

المحتدل التدي حرمد

إلددى سالسددل له د ،

الشددع مددن العدديش بسددالم وهدددوء ،لددذلن أراد الشدداعر أن تتحد ّدول سالسددل الددذه
طريددم فسدديبقى النضددال أسددلن السددبل وأنجعهددا السددترداد الحقددوق ،وقددد أبددرز هددذا التكدداتق
مهمددا طددال ال ّ
الددداللي فددي العبددا ار وصددق حددال منددافقي العفددر وخطددورتهم علددى أرض فلسددطين ،فجدداء
التوحددد والف ددمود للتغّل د
له د إ م ددع عبددارة إ أن ددا الددذي انتفد د إ
ّ
لتؤك ددد للقددارئ ض ددرورة ّ

ظل السبا
ّ
المتردي في ّ

العميم والفم

 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،3

الرهي

عل ددى الواق ددع

الذي تُهيمن ظالله على البالد العربية.
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مفددردة إ

المبحث الثالث

المثل الشعبي
208

ظق الشعراء الفلسطينيون _ومنهم علي ال ليلي_ األم ال الشعبية في قفائدهم ،لتقديرهم قيمة
وّ
بأنددهإ جملددة قفدديرة مددوجزة،
المددورو الشددعبي واعت دزازهم بمعطياتدده ،وقددد عد ّدر محمددد عددوض الم ددل ّ
ُمفيبة في المعنى ،شائعة في االسدتعمال ،وتُش ّدكل هدذه األم دال جدزًءا مدن التد ار الشدعبي الدذي يمت ّدد
بجدذوره إلددى بدايددة تكد ّدون المجموعددا السددكانية فددي مجتمددع لدده أفكدداره ووجدانددهإ ،1ويلعد الم ددل حسد
دز فددي إبدراز القدديم االجتماعيدة واالقتفددادية فددي المجتمددع ،فمددن خددالل تداولدده
دور مميد ًا
رأي فدوزي قددديح ًا
يسعى العامة إلدى تعميدم معداييرهم األخالقيدة ،وعداداتهم وتقاليددهم ونردرتهم إلدى األمدور ،لدذلن كاند

2
ظق علي ال ليلي العديد من األم ال الشعبية فدي دواوينده
األم ال داّلة على الت ار الحضاري  ،وقد و ّ

منها ما حاف على قالبها األصلي المتعار عليه ،ومنها ما ابتعد عن هذا القال

بما يتالءم ورديتده

الشددعرية ،إ لمددا تمتدداز بدده مددن طددابع تعليمددي وشددكل أدبددي مكتمددل يسددمو علددى أشددكال التعبيددر المألوفددة
وإن دده يحت ددوي عل ددى فلس ددفة ليسد د
ويرددهاإ

بالعميق ددة مف ددوغة بأس ددلوب ش ددعبي بحي ددث ي دددركها الش ددع

3

جدول رقم " "14يبين توظيف أنواع المثل الشعبي في شعر علي الخليلي وعدده وآليات توظيفه:
 .1انرر :من ت ار نا الشعبي في السهل الساحلي األم ال الشعبيةي ،ج ،2دار الكتاب اللبناني ،لبنان،1988 ،

 .2فوزي قديح :األم ال الشعبية الفلسطينية ،دار عالء الدين ،دمشم،1995 ،

8

 .3عبد الرحمن مسامح :ألوان من ت ار نا الشعبي ،دار الفارو للنشر والتوزيع ،األردن،2001 ،
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8

بأسد دره

مسلسل

اسم الديوان

اإلشارة الشعبية

عاااااااااااااادد

المساحة المكانية

تقنية التوظيف

آلية التوظيف

التكرار

جزئي

.1

تضاريس من الذاكرة

األخالق

1

1

.2

جدلية وطن

-

-

-

.3

وحدك ثم تزدحم الحديقة

الحق

1

1

1

العجز

1

1

1

.4

نابلس تمضي إلى البحر

الزمن

1

1

1

1

التعليم

2

2

2

2

األخالق

1

1

1

1

الحقوق

1

1

1

1

.5

تكوين للوردة

العجز

3

3

3

3

.6

انتشار على باب المخيم

-

-

-

.7

الضحك من رجوم الدمامة

.8

مازال الحلم محاولة خطرة

.9

نحن يا موًلنا

.10

سبحانك سبحاني

.11

القرابين إخوتي

.12

هات لي عين الرضا

الحقوق

كلي

اًلسم

اللقب

الكنية

القول

الدور

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تآلف
1

-

-

1

-

-

1

1

1

الغدر

1

1

1

1

األخالق

2

2

2

2

التعليم

3

3

3

3

العجز

2

2

2

2

الفوضى

1

1

1

1

الموت

1

1

1

1

الموت

2

2

2

2

التعليم

4

4

4

4

الفوضى

2

2

2

2

السخرية

2

2

2

2

األخالق

2

2

2

2

الموت

1

1

1

1

الحقوق

1

1

1

1

العمل

2

2

2

2

األخالق

2

2

2

2

العجز

1

1

1

1

األمان

1

1

1
1

العمل

1

1

1

1

النسيان

1

1

1

1
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-

1

1

2

تخالف

-

الضياع

2

2

التعليم

1

1

2

1

1

.13

خريف الصفات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14

شرفات الكالم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نوعد دا م ددن األم ددال الشددعبية،
أن علددي ال ليل ددي و ّ
ُيالح د م ددن الج دددول الس ددابم ّ
ظ ددق إ ال د د ًة وأربعددينإ ً
حاز دواوين :مدازال الحلدم محاولدة خطدرةإ وإ القدرابين إخدوتيإ علدى أعلدى عددد مدن توظيدق األم دال

الشدعبية ،ويعدود ذلدن إلددى إيمدان الشداعر ويقينده بضددرورة إ بدا

حقدوق الشدع

فددي أرضده ،فات دذ مددن

الدفاا ،والتذكير بماضي األجداد.
األم ال الشعبية وسيلة من وسائل ّ
تنوع
ّ

ويمكدن
األم دال التدي و ّ
ظفهدا علدي ال ليلدي بدين الحقدوق والغددر والتعلديم ،والعجدز والسد ريةُ ،

أن يعددود السددب

الشددعبية
فددي ذلددن إلددى محاولددة الشدداعر الحفددا علددى المددورو الشددعبي مددن األم ددال ّ

وخاصة مع مرور فلسطين بالعديد مدن المحدن والمفدائ
ّ
الحقائم وإ با ُملكية األرض لهم.

بسدب

محداوال

االحدتالل المتك ّدررة تزييدق

يمكن تقسيم األم ال التي استحضرها الشاعر إلى مجموعة من األقسام ،وهي:

الوطن والتحدي
استحضددر الشدداعر علددي ال ليلددي الك يددر مددن األم ددال الشددعبية التددي تعكددس كلماتهددا ضددرورة التمسددن
ب ددالحقوق ،وع دددم التند ددازل ع ددن الممتلك ددا

ظفه ددا الش ددعراء الفلسد ددطينيون
وأهميد ددة المطالب ددة به ددا وقد ددد إو ّ

باعتبارهددا أنسددا ًقا منزرعددة فددي نسددي الددنص الشددعري ،تتسدداوق مددع التجددارب الحياتيددة والواقعيددة لحيدداة
دادا موضددوعية متجدداوزين
حملهددا الشددعراء أبعد ً
الشددع الفلسددطيني فددي تاري دده الح دديث والمعاصددر ،وقددد ّ
1
من خاللها حدود الذا ومحدودية المكانإ
ظددق الشدداعر فددي قفدديدته إغض د إ الم ددل الددذي يقددول:إ لددن يضدديع حددم وراءه مطال د إ،2
حيددث و ّ
فيقول:
طاَلبّ ،ض ِائ ٌع
ق َلم ُي َ
َكل َح ٍّ

اكت ِ
الج ِر ِحَ ،و َجا َزف!
الح ًّ
َف َ
ق َعَلى ُ
س َ
وم َص ِارف
روَة ُ
َذ َ
الحك ِم ُل ُ
صوص اَ ..

َسَرُق ُوا َما َسَرُقوا َحّتى َأرَيَنا
 .1انرر :صو الت ار والهوية،
 .2محمد مبي
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 :األم ال الشعبية في الديار الشامية ،دار ال قافة للنشر ،قطر،1986 ،
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اشت ِب ِه ُكل َي ٍد
ط ٌن َ
َو َ
ط َ

ط ِارف!
ِمن َتلِ ٍ
يل ،و َ
يدَ ،
ط َف َح َ
الك ُ
ع ّششت ِفيك األَ َف ِ
اعي والحر ِ
اشف
َ
َ
ََ
ِ 1
الق ِاتل َزائف
يفَ ،و ُهو َ
َز ٌ

الس ِ
رو وقد
صن َّ
َف َ
احت ِرق َيا ُغ َ
و َِ
قت ِ
تل
ول ِإ َّن َ
الم ُ
َ
الق َ
انتفض َيا َج َس َد َ

الفلسددطيني وعدددم سددكوته عددن حقوقدده مهمددا طددال

يتحد ّدد الشدداعر فددي هددذا المقطددع عددن قد ّدوة الشددع
الزمددان ،حيددث د ّل توظيددق أفعددال األمددر المتالحقددة إاكد ِّ
دتس ،جدداز  ،احتددرق ،انددتف
ّ

إ المفتددال الدّدداللي

أكددد الشدداعر مددن خددالل عنددوان
الددذي سدديفتح البدداب لعددودة الحقددوق التددي سددرقها األعددداء ألصددحابها ،و ّ
القفديدة إغضد إ الددرول ال ددائرة التددي تددرف
لتؤك ددد ك ددذب ّادع دداءا
زيد د  ،ازئ ددقإ ّ

الرلددم ،ويددتالحم هددذا العندوان مددع المفدددر واسددم الفاعددلإ

وزيد د
االح ددتالل ال ددذي ي ددزعم ّأن دده أول م ددن س ددكن ه ددذه األرض ّ

الحق ددائم للحف ددول عل ددى رواته ددا ،تب ددع ذل ددن توظي ددق المف دددر واس ددم الفاع ددل واس ددم المفع ددول إ القتددل،

القاتل ،المقتولإ للتأكيد على ضرورة السير على طريم المقاومدة السدتعادة الحقدوق ،فهدذا هدو الطريدم
األم ددل للنفددر ،حيددثإ ينفددتح الددنص الشددعري علددى آفدداق دينيددة وشددعبية وإنسددانية واسددعة ،تعدديش فددي
داخلدده باعتبارهددا بنيددة جماليددة تربطهددا عالقددا تكامليددة ،تشدديع جد ًدوا مددن اإلش دراق البشددري المتجلددي فددي
أبعدداد فكريددة وعاطفيددة ،تسددعى إلددى تحقيددم الحلددم اإلنسدداني بفعددل ال ددورة واالستشددهادإ ،2وقددد اشددتعل
مفددردا

الشدداعر بنيدران ال ددورة فهددو يطلد

مددن األغفددان أن تشددتعل لتحددرق األفدداعي والح ارشددق التددي

تسكنها في كناية عن المحتلين ،وتُحّفز كلماته الجميع على االنتفاضة واست مار كدل الوسدائل للقضداء
على المعتدين والرالمين.
كمددا استحضددر ال ليلددي الم ددل الشددعبي الددذي يقددولإ الكددق مددا بددتالطم م ددرزإ الددذي ُيضددرب لإلعدراب

أن الضعيق ال يستطيع مجابهة القوي.
عن ّ

3

بركاَن ُه
الت َزم َ
َه َذا َزَماُن َكَ ،ف َ
ف ُت َال ِط ُم ِمخر ازَ ،وَر َصاص ٌة
َك ٌّ
ام ٌن ِفي أ ِ
ور َكو ِ
َرض َها
ُكل ُ
الب ُذ ِ َ

العلم
صل َيمر َوَترَف ُع
ُ
األرض َ
َف ٌ
4
ُممِ
َو ُ
انشر َج ِبيَنك َرااي اة َب َ
ين األ َ

ِ
الم َّ
آي اة
الج ِ
اصعد م َن ُ
عت ِق َ
َف َ
رح ُ
 .1علي ال ليلي :األعمال الشعرية الناجزة ،ج،1
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ام ِع َي َلت ِزم
َن اا
ََ
َتذوِي ،وَقد وَثبتت ِبص ِ
احَب َها َق َدم
َ َ َ َ
َ
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بدالً مدن النفدي وأراد مدن خدالل هدذا التحدوير أن

حور الشاعر في داللة الم ل ونقله إلى حالة اإل با
ّ
أن ك د المناضددل الفلسددطيني قددادرة علددى المواجهددة والتفد ّددي بددالرغم مددن ضددعق األسددلحة ،إالّ
ّ
يؤكددد ّ

اجدع فيهدا ،وسدتجعل منده
بالقوة والعزيمة التدي ال تر ُ
ّأنها صاحبة األرض والحم وهذا هو الذي سيمدها ّ

در ش ددام ً ا يحّل ددم بجناحي دده بكبري دداء ،وتُفي ددد تقني ددة االنزي ددال إبد دراز أهمي ددة الق ددوة المعنوي ددة واإليم ددان
نس د ًا
ألنه ددا الس ددالل الحقيق ددي ال ددذي ال يض د ُدعق ،فالش دداعر ي ددرف
ب ددالحقوق وش ددحن نف ددس المناض ددل به ددا؛ ّ

االستسالم بأ ّي شكل من األشكال ،وترسم عبا ار الشداعرإ البدذور كدوامن ،ففدل يمدر ،ترفدع األرض
العلددمإ مدديالد حيدداة جديدددة تُعدداد فيهددا الحقددوق ألصددحابها ،وتُرفددر اريددة النفددر خّفاقددة فددي جميددع ربددوا
وي ددري مددن خالل دده الددنص الش ددعري بتجدداوزه للدالل ددة المورو ددة ف ددي أبعادهددا المرتبط ددة ب ددالوهم
الددوطن،إ ُ

وال ددو

وتض د يم األمددورإ ،1وهنددا الشدداعر كعادتدده يتعددالى علددى الج درال ويفددعد مددن ُعمددم المأسدداة

القديمددة ليكسددر الم ددرز ،ويرفددع اسددم بددالده بددين جميددع األمددم ،إ ليتحد ّدول الضددعق الجسدددي إلددى قددوة
إراديددة تبحددث فيهددا الددذا الفرديددة األطفددال /شددع فلسددطين ،عددن تحقيددم هويتدده الحضددارية واإلنسددانية
بتحّدي االحتالل والمنفى على حد سواءإ،2

ظق الشاعر م لين شعبيين في قفيدة إ عكاإ فيقول:
كما و ّ

ِ
ِ
ِ
أجدادك،
أمثال
وقفت على َمَث ٍل من
أمس،
ُ
عكا ِمن َهدير البحر" !
" يا ُخوف ّ

هيهات ،يا م َثالا مالِحا م ارِ ،من أفو ٍاه جّفت على اله ِ
زيمة الوسطى،
َ
َ
ا ُّ
َ
ِ
قصف
جاهز تحت
اا
كان رد ِك
لما َ
حّتى كانت الهزيم ُة َ
الكبرىّ ،

المدافع.

الشط"!
" َلو َكان َع َّكا َخا َفتَ ،ما َق َعدت َعلى َ
ظدق الشداعر م لدين أحددهما
القوة و ّ
في هذه القفيدة التي حمل عنوان إ ّ
عكاإ التي ترتبط بالمنعة و ّ
عكدا مدن هددير البحدرإ توضديح لحالدة
انحر عن الم ل المألو واآلخر طابقه ،ففي قوله إ يا خو
ّ
3

الشدداعر النفسددية التددي ت ددا

اشددتداد المددذابح التددي تت دوالى علددى أرض فلسددطين ،حيددث عكس د

مفددردة

إيددا خددو إ القلددم الددذي ُيسدداور نفددس الشدداعر وأبندداء شددعبه مددن اسددتم اررية المددذابح والمجددازر مددن طددول
 .1إبراهيم نمر موسى :صو الت ار
 .2المفدر السابم:
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فت درة الحددرب الت دي عاشددتها جميددع المدددن الفلسددطينية مددن النكبددة حتّددى وقتنددا الحاضددر ،كمددا يعدديش دال
بنيويا ،يحمل بين أمواجه أبعداداً فكريدة وإنسدانية ،تدرتبط برمدز
البحر في السياق الشعري باعتباره نسًقا ً
كّلي يتم ل في إ فلسدطينإ ،1لك ّدن الشداعر يتغّلد

بعدد ذلدن علدى هدذا الم دل إالمدر المدالحإ كمدا وصدفه

عكددا وأهلهددا لنددابليون وجنددوده ،وعددم قدددرتهم بددالرغم مددن ك درة
دذكر القددارئ بعرمددة مقاومدة ّ
فدي أبياتدده؛ ليد ّ
اآلال
وإيقدا

والمعد ّددا

العسددكرية الغّل د

عليهددا ،فجدداء

عبارتدده ددائرة متمد ّدردة علددى كددل مددن يطلد

عكددا خافد  ،مددا قعددد
المقاومددة حيددث استحضددر البرهددان األكيدد بقولدده إ لددو كددان ّ

عكا و با
ففمود ّ

التهدئددة

علددى الشددطإ

أهلها في وجه األعداء هو الدذي حداف عليهدا وعلدى اسدمها حتّدى اليدوم ،وقدد جداء

التمس ددن بطري ددم المقاوم ددة ،فالش دداعر ُيت د ّدوج
ليفج ددر طاق ددا ال ق ددة ب ددالنفس ،وي دددعو إل ددى
ه ددذا التوظي ددق ّ
ّ
ويؤكدد لده أن الفدمود والمقاومدة هدي السدبيل الوحيدد
عكدا ليجعدل منده ن ًا
دور يهتددي بده القدارئّ ،
انتفار ّ
الذي ُيره

دز مدن
العدو ،ويكسر جبروته ،إ فتتجّلى قدوة إ عكداإ علدى المسدتوا الروحدي ،باعتبارهدا رم ًا

رموز الفمود الفلسطيني المحاف على الهوية الذاتية والوطنية والحضاريةإ.2

العجز واًلستسالم
وصددق الشدداعر فددي مجموعددة مددن األم ددال الضددعق واأللددم الددذي يسددكن الددنفس البش درية نتيجددة الواقددع
المعدديش والرددرو
األم ال قوله:

الن دوا مددن
الفددعبة ،ومددن القفددائد التددي و ّ
ظددق فيهددا الشدداعر علددي ال ليلددي هددذا ّ

ف الخيمة
ارَفع َ
طَر َ

َل:
اسأ ُ

_ َي ّمه

َين...
البَقر ُ
اتَ ،وأ َ
أ َ
َين َ

ِ
ِ
البَلد،
وت على
الخيش ،و َ
َت ُم ُ
افتح ُد َّكان ا في َ
ورة
_ َيا َ
بند َ

َيا فقوس
3
يا ر ِ
ين الرووس
أسي ِب َ
َ َ
 .1إبراهيم نمر موسى :صو الت ار
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ذيل الشاعر نهاية الففحة بشرل موجز عن هذا الم دل الشدعبي قدائالًإ حدط ارسدن بدين الدرووو ،وقدل
ّ
1
ظددق
طدداا الددرووو :م ددل شددعبي مدددفوا مددن قبددل القددوا الرجعيددة لتبريددر القهددر الجمدداعيإ  ،وقددد و ّ
يددا ق ّ

دذكره
دكان دداإ الت ددي تُالم ددس مش دداعر الق ددارئ وت د ّ
يم ددهّ ،
الش دداعر ف ددي مقطوعت دده اللغ ددة البس دديطة ّ
الد ارج ددة إ ّ
ببساطة الحياة وجمالهدا قبدل سدطوة المحت ّدل علدى األرض ،كمدا ُيشدير الشداعر بهدذا الم دل إلدى دالال

حل بك ير من األبناء الذين يت مرون مع االحتالل ويقبلون سياسدته ،فمدا سديحد
الجبن الذي ّ
العجز و ُ
لن سيحد

لغيرا وعلين التسليم بالواقع كمدا هدو ،ويحمدل التوظيدق داللدة أعمدم مدن ذلدن ترمدز إلدى

الزعامددا
ُجددبن القددادة و ّ

العربيددة ،فهددم بسددكوتهم عددن المجددازر التددي تحددد

المشاركين فيها،إ وهذا في حدد ذاتده يش ّدكل رديدا وريدة تقدوم فيهدا الد ّذا
مددن الع دددو ال ددذي اغتف د

علددى األرض ُيعتبددرون مددن

الشداعرة بات داذ موقدق مضداد

األرض ،وتستش ددر م ددن خاللدده المس ددتقبل وتملك دده ،وتح ددر

عل ددى ال ددورة

يتوسدل بهدا اإلنسدان لتجداوز عدميدة الحيداة
وتدعو إليها بشتى الوسائل واألسالي باعتبارها نه حياةّ ،
إلددى بهائهددا األخالقددي ،متم د الً فددي الحريددة واالسددتقالل والشددجاعة والكددرمإ ،2كمددا يرمددز توظيددق اسددم
االس ددتفهام إ أي ددنإ المتب ددوا بفد دراغ أبد دي

العدي ددد م ددن التس ددادال

ف ددي نف ددس الق ددارئ أي ددن األرض ،وأي ددن

الشددجر وأيددن األخد ّدوة والغي درة علددى شددر الددوطن وعددرض األرض ،فالسدديق الددذي كددان يلمددع فددي وجدده

ديما تحد ّدول إلددى سدديق خنددوا واستسددالم لحمايددة الددنفس مددن األذا ولددو كددان علددى حسدداب
األعددداء ق د ً
مقدساتها.
ضياا شر
األمة وانتهاا ّ
ّ
وفي قفيدة أخرا حمل

ظق الشاعر الم ل القائدل إ العدين بفديرة واليدد
عنوان إهذه يدا األخيرةإ ،و ّ

قفيرةإ ،3فيقول:
َه ِذ ِه َي ُد ِك اًلَ ِخ َيرُة
صيرُة،
وَ
الق َ

ِفي ِب َال ِد الم ِ
وت ،والُق ِ
صيرِة
الب َ
دس َ
َ
َسرَار
ُت ُ
درك األ َ

ِ
كت ُب ِمن َد ِمك
َصا ِب َع َها َوَت ُ
َت ُ
خر ُج من أ َ
َوَد ِمي،
 .1المفدر السابم،
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وُت ِ
اإلنس ِ
طني
شع ُل ِزيَن َة
ان ِفي َو َ
َ
َ
طَنك
َوِفي َو َ

َف َال َتسُقط

1

يائسددا حز ًينددا مددن الوضددع الددذي تعيشدده مدينددة القدددو خاصددة وفلسددطين
يرهددر الشدداعر فددي البدايددة ً
طر الشددهداء بدددمائهم القفددائد التددي
الشددعر ،بينمددا ُيسد ّ
دالحا سددوا القلددم وكتابددة ّ
عامددة ،فهددو ال يملددن سد ً

تُدمي ،ترهر نررة الشاعر الحزينة لما يحد

علدى أرض بدالده مدن خدالل تكد ارره لمفدردا

إ المدو ،

درجين دون عمددل
ويبفددرها الجميددع كددل يددوم إالّ ّأنهددم يقفددون متفد ّ
الدددمإ التددي تنتشددر علددى أرض الددوطنُ ،

أي شدديء فقددد بات د
ّ

أيددديهم غيددر قددادرة علددى ُنف درة الشددع

دمئز نفددس
المرلددوم ،وفددي هددذا السددياق تشد ّ

لكنه بالرغم من البؤو الدذي يسدكن نفسده وهدوان الشدهداء
الشاعر من الت اذل العربي وغدر األشّقاءّ ،
أن فلسددطين لددن تس ددقط
علددى إخددوتهم بددل ومشدداركتهم غيددر مباش درة ف ددي قددتلهم ،إالّ ّأندده ّ
يؤكددد للجميددع ّ
وستبقى دماء الشهداء وتضحياتهم زينة على جبينها تفت ر بهدم طدول الدزمن ،وقدد جداء

ت ددرج م ددن أص ددابعها ،تكتد د
التضددحيا

الت اركيد

إ

م ددن دم ددنإ لتف ددق ح ددال أبط ددال ال ددوطن ورجاالت دده ال ددذين ُيق د ّددمون أق ددوا

وأ منهددا وبددالرغم رغددم قّلددة أسددلحتهم ومعد ّدداتهم العسددكرية ،وتبقددى رسددالة الشدداعر ابتددة ال

ألنده درب التحدرر
السير على درب المناضدلين واألبطدال ّ
تُراجع فيها في جميع قفائده ،وهي ضرورة ّ
الزمن.
مهما طال ّ
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الخاتمة:
تجربدة علدي ال ليلدي الشدعرية وهددي

مهمدا مدن جواند
أطدل هدذا البحدث علدى ظداهرة بدارزة تم دل ً
جانبدا ً
ظدداهرة التنددا  ،وقددد تجّل د ب ارعددة الشدداعر فددي تنويددع مفددادر التنددا

واسددت مارها بمددا ي دددم رسددالته
م تلفة ،وقدرته على ربدط جسدور

ينم عن قافة الشاعر الواسعة ،واطالعه على قافا
الشعريةّ ،
مما ّ
الحاضددر بالماضددي الستش د ار المسددتقبل ،وقددد دار تناصددا الشدداعر حددول فك درة جوهريددة تتمحددور
ح ددول إ ب ددا

الحق ددوق الفلس ددطينية ،واالعتد دزاز ب ددالت ار والتأكي ددد عل ددى أهمي ددة الحف ددا عل ددى الهوي ددة م ددن

الطمس والتشويه.
نتوصدل إلدى مجموعدة مدن النتدائ اسدتطاع
و ُيمكن من خالل دراسة التنا فدي شدعر ال ليلدي أن ّ
أن تُجي على أسئلة الدراسة ،وكان على النحو التالي:
أوالً :لددم تقتفددر قفددائد الشدداعر علددى نددوا واحددد مددن التنددا

 ،إنمددا اسددتطاا أن يمددزج فددي القفدديدة
دينيدة و قافيدة وتاري يدة

مما ساهم في انفتال قفائده على مرجعيا
نفسها أنو ً
اعا م تلفة منهّ ،
طالا.
تساعد في إنتاج دالال م تلفة ،وتفتح آفا ًقا واسعة أمام المتّلقي للبحث واال ّ
وتنوع د
الددديني األ ددر األكبددر فددي تشددكيل قفددائد الشدداعر ّ

انيددا :كددان للتنددا
ً

المنعكس ددة ف ددي ش ددعره ،حي ددث احتّلد د

المسدديح وبعد

اآليددا

اآلي ددا

مفددادر قافتدده الدينيددة

القرآني ددة وقف ددص ألنبي دداء إض ددافة إل ددى ش ف ددية

الدواردة فددي التددوراة مسدداحة بددارزة فددي قفددائد الشدداعر ،فددال تكدداد ت لددو

معرددم قفددائد الشدداعر مددن إشددارة مددن هددذه اإلشددا ار الدينيددة ،كمددا تكد ّدرر آيددا

قرآنيددة بعينهددا

وتؤكدد علددى المعداني التدي يفدبو الشدداعر ب هدا إلدى القددارئ،
تُسدهم فدي إيفدال رسددائل م تلفدةّ ،
وما يلف

النرر في تناصا

ال ليلي القرآنية ّأنه لم يقتبس اآلية بكاملهدا ،بدل كدان يأخدذ جدزًءا

معيندة ،ولدم تزخددر
ليعبدر مدن خاللهددا عدن رديتده تجداه قضدايا ّ
منهدا ويدمجده فدي نايدا مقطوعتده ّ

أبياته الشعرية بعدد كبير من التناصا
السب

التوراتية واإلنجيلية مقارنة مع التندا

القرآندي ،ويعدود

في ذلن إلى قافة الشاعر المحدودة بهما.

ال ًددا :تعددالم الشدداعر مددع األسدداطير العربيددة والشددرقية بشددكل واضددح ،حيددث حفددل

أسددطورتا الفينيددم

ليؤك ددد الش دداعر م ددن خالله ددا ض ددرورة انتف ددار الش ددع
وعش ددتار عل ددى أعل ددى ع دددد تكد درار؛ ّ
النهاية ،وانب اق الحياة من قل

الدماء.
جدد واالخضرار من سيل ّ
المو  ،والت ّ
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ف ددي

إن التناص ددين األدب ددي والت دداري ي _ وإن ل ددم يبلغ ددا ف ددي ش ددعر عل ددي ال ليل ددي م ددا بلغ دده التن ددا
ابع دداّ :
رً

يجسددان جدزًءا
الديني_ إالّ ّأنهمدا أ ّد ار فدي تعميدم تجربتده الشدعرية ،وخاصدة ّ
أن األدب والتداريي ّ
مهمددا مددن عناصددر عمليددة اإلبددداا الشددعري ،وقددد س دّلط الشدداعر الضددوء علددى صددفحا مشددرقة
ً
وناص ددعة منهم ددا الس ددتنهاض الهم ددم ،والتأكي ددد عل ددى ض ددرورة اس ددترجاا المج ددد األدب ددي والت دداريي

المشرق بالعمل واإلخدال

للدوطن ،حيدث اسدتدعى الشداعر الشدعر العربدي القدديم بشدكل كبيدر

سد دواء م ددن خ ددالل االقتب دداو المباش ددر للبيد د  ،أو انتق دداء مف ددردة م ددن مف ددردا

األبي ددا  ،وتج د ّدول

الشاعر فدي جميدع عفدور األدب القدديم والحدديث والتّد ار الن دري ،وقدد حردي التندا

األدبدي

القدديم بددأعلى تكدرار رغبددة مدن الشدداعر التأكيددد علدى ضددرورة االعتدزاز بت ار نددا األدبدي القددديم فددي
ظل الحروب التي كان

الدول العربية عامة.
تتعرض لها فلسطين خاصة ،و ّ
ّ

كم ددا اتك ددأ الش دداعر عل ددى الش ف دديا

واألح دددا

ظ ددق خمس ددين ش ف ددية عربي ددة
التاري ي ددة؛ فو ّ

دذكر القددارئ بأمجدداد األمددة ورمددوز المقاومددة ،وانفددتح علددى عش درين ش فددية مددن الش فدديا
ليد ّ
دومددا إلددى التمد ّدرد علددى الواقددع
األجنبيددة ليكشددق مددن خاللهددا مددا يدددور فددي نفسدده التددي تسددعى ً
الحددالي ،وجدداء استحض ددار األحدددا التاري يددة لتح ددذير أبندداء الددوطن وقادت دده مددن السددير علددى
طريقهم لئال يلقوا المفير الذي واجهه من قبلهم.
الشدعبي أهميدة واضدحة ،وب ّده فدي قفدائده بطريقدة واضدحة حيدث غددا

خامسا :أولى الشاعر التنا
َ
مع ددا لتجلي ددة مع دداني الش دداعر ورس ددائله ،فاتس ددع
ال د ّدنص الش ددعبي
ملتحم ددا بالقف دديدة ،يتك ددامالن ً
ً

الشعبية ،وكّلهدا روافدد أصديلة ودالئدل واضدحة علدى

قفائده لأغنية الشعبية والم ل والحكايا
تشبث الفلسطيني بهويته وت ار ه.

تعبد ددر عد ددن مشد دداكل
المشد دداكل الفرديد ددة التد ددي ّ

سادسد ددا :صد د ّدور الشد دداعر مد ددن خد ددالل توظيفد دده التند ددا
ً
عمددا يح دس بدده
ظددق ضددمير المددتكّلم إ أندداإ
اجتماعيددة ،فو ّ
ً
متبوعددا بضددمير الجمددع إ نحددنإ ّ
ليعبددر ّ
دأن الشداعر أصدبح
الشع من قهر وألم بسب ممارسدا االحدتالل أو العديش فدي المندافي ،وك ّ
يجسدد األلدم الجمعدي ،حيدث تتمداهى الدذا
ناطًقا باسم شدعبه ّ
عن فئا الشع .

سابعا :حاول الشاعر من خالل استحضار التنا
ً

تعبدر
الفرديدة مدع الجماعيدة التدي ّ

ؤكدد علدى قضدية جوهريدة وهدي
فدي قفدائده أن ي ّ

أن الكلم ددة الش ددعرية ه ددي الوج دده اآلخ ددر للمقاوم ددة ،ل ددذلن ح دداول م ددن خ ددالل كلمات دده الف ددادقة
ّ
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دوما على العذاب واأللدم ،لتنفدذ كلماتده إلدى وجددان المتلقدي
المشحونة بأبعاد ت ار ية أنه يستعلي ً
مؤكد بإذن هللا.
وتبث فيه األمل بغد مشرق ونفر ّ
امنددا :لددم يكددن التنددا
ً

متبوعددا بأنمدداط مددن
ظدداهرة فرديددة مجد ّدردة فددي أعمددال علددي ال ليلددي ،بددل كددان
ً

أمدا الموسديقا فهدي
المحسنا البديعيدةّ ،
الحسية والحركية و ّ
التفوير الذاتي فبرز لديه الفورة ّ
ونوعهدا بمدا
عنفر ال ت لو منه ّ
أي قفيدة من قفائد الشاعر ،وقد اعتندى الشداعر بإيقاعاتده ّ

ليتمكن من خالل هدذه اإليقاعدا
يتالءم مع حالته النفسية في القفيدةّ ،

نقدل مشداعر اإلنسدان

كل مكان.
الفلسطيني خاصة ،ومشاعر اإلنسانية في ّ

ليجسددد مددن
دائمددا بلف د انتبدداه القددارئ ،لددذلن اقترن د تناصدداته بوسددائل محف دزة ّ
دتم الشدداعر ً
تاسد ًدعا :اهد ّ
دماال تسددتميل العددين
يمينددا وشد ً
دادا دالليددة ،ومددن هددذه الوسددائل إ ازحددة األسددطر الشددعرية ً
خاللهددا أبعد ً
وتستدرج القارئ للبحث عن السب  ،إضافة إلى تقنية البيداض المتم ّلدة فدي الف ارغدا

ُليوجددد بددذلن فضدوًال وقلًقددا لدددا القددارئ إلكمددال تلددن الف ارغددا
من األسطر الشعرية.
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بمددا يتناسد

الطباعيدة
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_ عبد هللا أبو هيق :قناا المتنبي في الشعر العربي الحدديث ،دار الفضديلة للنشدر والتوزيدع ،القداهرة،
.2004
_ عبد هللا الحسيني :أشكال التنا
_ عدنان رشيد :دراسا

األدبي ،دار الكتاب العربي ،جامعة طهران ،إيران.1988 ،

في علم الجمال ،دار النهضة ،بيرو .1985 ،

_ عدنان قاسم :األصول الت ار ية في نقد الشعر ،منشو ار الشعبية للنشر ،طرابلس.1981 ،
_ عز الدين إسماعيل :الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ،دار ال قافة ،مفر.1978،
_ عطا هللا عيسى :قالوا في الم ل ،منشو ار

و ازرة ال قافة ،األردن.1995 ،

_ علي إبراهيم :اللون في الشعر العربي قبل اإلسالم ،جروو برو ،الكوي .2010 ،
_ عل ددي البط ددل :الرم ددز األس ددطوري ف ددي ش ددعر الس ددياب ،ش ددركة الربيع ددان للنش ددر والتوزي ددع ،الكويد د ،
.1982
_ علي البطل :الفورة الفنية في الشعر العربي ،دار جراء ،ط ،2القاهرة.1981 ،
_ علي الحداد :أ ر الت ار

في الشعر العراقي الحديث ،دار الشؤون ال قافية ،بغداد.1986 ،

_ علي ال ليلي :الغول مدخل إلى ال رافة العربية ،منشو ار الرواد ،القدو.1982 ،
_ علي ال ليلي :الور ة الرواة من النكبة أإلى الدولة ،مؤسسة األسوار ،عكا.2001 ،
_ علي عشدري ازيدد :اسدتدعاء الش فديا

الت ار يدة فدي الشدعر العربدي المعاصدر ،دار الفكدر العربدي،

القاهرة.1997 ،
_ عل ددي عش ددري ازي ددد :ع ددم بن دداء القف دديدة العربي ددة الحدي ددة ،دار الفف ددحى للطباع ددة والنش ددر ،مف ددر،
.1977
_ علي العالّق :الشعر والتلقي ،دار الشروق ،عمان.1997 ،

_ عمر الربيحا  :األ ر التدوراتي فدي شدعر محمدود درويدش ،دار اليدازوري للطباعدة والنشدر ،األردن،
د. .
_ عم ددر عب ددد ال ددرحمن :الملحم ددة الش ددعبية الفلس ددطينية ،د ارس ددا

ف ددي األدب الش ددعبي ،ال دددار الوطني ددة

للترجمة ،فلسطين.2006 ،
_ غسان الحسن :الحكاية ال رافية في ضفتي األردن ،دار ال ليل ،فلسطين.1988 ،
_ غسددان السددعد :حقددوق اإلنسددان عنددد اإلمددام علددي بددن أبددي طالد  ،مركددز األبحددا

العقائديددة ،بغددداد،

.2008
_ فراو سوال :لغز عشتار األلوهية المؤن ة وأصل األسطورة ،سوها للدراسا  ،قبر .1985 ،
_ فوزي العنتيل :بين الفلكلور وال قافة الشعبية ،الهيئة المفرية للكتاب ،القاهرة.1978 ،
_ فوزي قديح :األم ال الشعبية الفلسطينية ،دار عالء الدين ،دمشم.1995 ،
_ فيفل عباو :الفلسفة واإلنسدان جدليدة العالقدة بدين اإلنسدان والحضدارة ،دار الفكدر العربدي ،ط،1
بيرو .1996 ،
_ ماجد السامرائي :تجليا

الحدا ة ،األهالي للنشر والتوزيع ،دمشم.1995 ،

_ مجدي كامل :أشهر األساطير في التاريي ،دار الكتاب العربي ،دمشم.2003 ،
_ محمد أبو النفر :دراسا

في أدب غسان كنفاني ،اتحاد الكتّاب الفلسطينيين ،القدو.1990 ،

_ محمد بنيس :ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار التنوير ،لبنان.1985 ،
_ محمد شعراوي :المنت

في تفسير القرآن ،دار العودة ،ج ،1بيرو .1988 ،

_ محم ددد ع ددوض :م ددن ت ار ن ددا الش ددعبي م ددن الس ددهل الس دداحلي األم ددال الش ددعبيةي ،ج ،2دار الكت دداب
اللبناني ،لبنان.1988 ،
_ محمد مبي

 :األم ال الشعبية في الديار الشامية ،دار ال قافة للنشر والتوزيع ،قطر.1986 ،

_ محمد مفتال :تحليل ال طاب الشعري استراتيجية التنا

 ،المركز ال قافي ،بيرو .1993 ،

_ محمود مراد :الحرية في الفلسفة اليونانية ،دار الوفاء ،مفر.2000 ،
_محي الدين صبحي :الرديا في شعر البياتي ،منشو ار اتحاد الكتّاب ،دمشم.1987 ،

_ مرشد الزبيدي :بناء القفيدة الفني في النقد العربي ،دار الشؤون ال قافية ،العراق.1994 ،
_ مفطفى السعدني :التفوير الفني في شعر محمود إسماعيل ،منشأة المعار  ،مفر ،د. .
_ مفطفى ناصيق :دراسة في األدب العربي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة ،د. .

_ موسددى ربايعددة :التنددا

فددي نمدداذج مددن الشددعر العربددي ،مؤسسددة حمددادة للنشددر والتوزيددع ،األردن،

.2000
_ ناصر درويش :الفاشية اإلسرائيلية ،دار ال ليل ،عمان.1990 ،
_ نازا المالئكة :قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم للماليين ،ط ،7بيرو .1983 ،
_ نبيلة إبراهيم :أشكال التعبير في الت ار

الشعبي ،دار المعار  ،القاهرة.1983 ،

_ هاشم مناا :األدب الجاهلي ،دار الفكر ،بيرو .2005 ،
_ يسرا حسين :التنا

في شعر حميد سعيد ،دار دجلة ،األردن.2011 ،

_ يوسق صبيح :المضامين الت ار ية في الشعر األردني المعاصر ،و ازرة ال قافة ،األردن.1990 ،
_ يوسق سعد :نابليون بونابر  ،المركز العربي الحديث ،القاهرة.1988 ،
يوسق الطريفي :أبو القاسم حياته وشعره ،مكتبة الحياة ،بيرو .1971 ،

_ المراجع األجنبية المترجمة للعربية:
_ تزفيتددان تددودورو  :مي ائيددل بدداختين_ المبدددأ لح دواري_ ،ترجمددة ف ددري صددالح ،دار الفددارو للنشددر
والتوزيع ،بيرو 1996 ،
_ جوليا كريستفا :علم النص ،ترجمة فريد زاهي ،دار توبقال ،الدار البيضاء1997 ،
_ جيرار جين  :مدخل إلدى الدنص الجدامع ،ترجمدة عبدد الدرحمن أيدوب ،دار الشدؤون ال قافيدة ،بغدداد،
1986
_ روالن بددار  :درو السدديمولوجيا ،ترجمددة عبددد السددالم عبددد العددال ،تقددديم عبددد الفتددال كليطددو ،دار
توبقال ،الدار البيضاء1986 ،
_ ف دراي ن ددور رب :تش دريح النق ددد محدداوال أرب ددع ،ترجمددة محم ددد عفددفور ،منش ددو ار الجامعددة األردنيددة،
األردن.1991 ،
_ مي ائيل ريفاتير :معايير تحليل األسلوب ،مجلة الكتاب العربيwww. Alarabimag.com ،
_ الدوريات والمجالت:
_خالد الجبر :رمز العنقاء في شعر محمود درويش ،مجلة اتحاد العربية ،م  ،9ا2012 ،2
_ خال ددد الكرك ددي :رم ددوز الد ددرف
م ،14ا1987 ،7

وال ددورة ف ددي الش ددعر الحد ددديث ،مجل ددة د ارس ددا  ،الجامع ددة األردنيدددة،

_سعدية مفرل :طرفة بن العبد الشاعر المفرد ،مجلة العربي ،ا 2009. ،612
_ شربل داغر :التنا
شري

سبيالً إلى دراسة النص الشعري ،مجلة ففول ،م  ،16ا1997 ،1

كناعنة :دور الت ار

في تعزيز الهوية ،مجلة الت ار

والمجتمع ،فلسطين ،م ،6ا2007 ،9

_غسان كنفاني :حديث ُينشر ألول مرة مع الشهيد غسان كنفاني ،شؤون فلسطينية ،ج 1974 ،35
_ المواقع اًللكترونية

_ جميل حمداوي ،www.aklaam.net :تم
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_ رمضددان عمددر :ق دراءة فددي سددردية المشددهد العربددي عنددد محمددود درويددش،
 ،foundaition.orgتم

www. Darwish
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_ محم د د ددد الس د د دداعد :التف د د ددالح م د د ددع ف د د ددأر س د د ددد م د د ددأرب ،www.al-hayat.com ،تمد د د د

زيا ارت د د دده

بتاريي.2016/4/20
_الموسوعة الفلسطينية الشاملة ،www.islamport.com :تم
_ ليالي أحمد ،www.kataket.com:تم
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الرسائل الجامعية
رواد الشددعر العربددي الحددديث ،رسددالة ماجسددتير ،جامعددة الج ازئددر،
_ آمنددة بلعددي :الرمددز الددديني عنددد ّ

الجزائر.1989 ،

_ ابتسددام أبددو ش درار :التنددا

الددديني والتدداري ي فددي شددعر محمددود درويددش رسددالة ماجسددتير ،جامعددة

ال ليل ،فلسطين.2007 ،
_ باس ددل ب ددزراوي :س ددميح القاس ددم_ د ارس ددة نقدي ددة ف ددي رس ددائله المحذوف ددة_ رس ددالة ماجس ددتير ،جامع ددة
النجال ،نابلس2007 ،
_ ح دداتم المبح ددول :التن ددا

ف ددي ديد دوان ألجل ددن غد دزة ،رس ددالة ماجس ددتير ،الجامع ددة اإلس ددالمية ،غد دزة،

.2010
_ ديانددا ندددا :األسددطورة والمددورو الشددعبي فددي شددعر وليددد سدديق رسددالة ماجسددتير ،جامعددة النجددال،
فلسطين.1999،
_ رقيددة أبددو ليددل :يدداقو الحمددوي وكتاب ده معجددم البلدددان رسددالة ماجسددتير ،جامعددة النجددال ،فلسددطين،
.2011

_ صددالح رج د  :التشددكيل الجمددالي فددي شددعر سددميح القاسددم رسددالة دكتددوراه ،معهددد البحددو للد ارسددا
والنشر ،األردن.2009 ،
_ عددامر عبددد هللا :تجربددة السددجن فددي شددعر الحمددداني رسددالة ماجسددتير ،جامعددة النجددال ،فلسددطين،
.2004
_ عبد ال الم العق :التشكيل الجمالي فدي الشدعر الفلسدطيني رسدالة دكتدوراه ،معهدد البحدو العربيدة،
القاهرة.1999 ،
_ عبد الرحمن جعيد :علي ال ليلي أديبا رسالة ماجستير ،جامعة النجال ،فلسطين.2006 ،
التنا

_ عمار الشبلي :تجليا

في شعر ابن حميدو رسدالة ماجسدتير ،الجامعدة األردنيدة ،األردن،

.2013
_ محمد توكلنا :عبد الكريم الكرمي شاعر العودة ،مجلة العودة ،ا .2013 ،72
_ ميسددر خددال  :مردداهر اإلبددداا فددي شددعر وليددد سدديق رسددالة ماجسددتير ،جامعددة ال ليددل ،فلسددطين،
.2007
_ ميسون عودة :صورة الطفل وأ رها في شعر أحمد دحبور رسدالة ماجسدتير ،جامعدة غدزة ،فلسدطين،
.2015
_يحي ددى جب ددر :د ارس ددا

وأبح ددا

والنشر ،فلسطين2006 ،

ف ددي األدب الش ددعبي الفلس ددطيني ،منش ددو ار ال دددار الوطني ددة للترجم ددة

